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 جنوب شرق آسیا: دراسة جیوستراتیجیة وأمنیة 

 د. أمینة حالل 

األنظار  قبلة  تزال  ال  و  �انت  فلطاملا  ملقدمات،  تحتاج  ال  آسيا  شرق  جنوب  ملنطقة  ا�جيوس��اتيجية  األهمية  إن 

املتنافسة ولعدة قرون. هذه األهمية متأتية من املوقع  واالهتمام اإلس��اتي�� للعديد من ا�جيوس��اتيجيات الدولية  

ا�جغرا�� الهام، األهمية االقتصادية لرابطة اآلسيان، إ�� جانب أن األمن الطاقوي العاملي �عتمد �� شقھ األك�� ع�� 

علت من  أمن املمرات البحر�ة املتواجدة باملنطقة وع�� رأسها مضيق ملقا و�حر الص�ن ا�جنو�ي. �ل هذه العوامل ج

املنطقة بؤرة للتنافس ا�جيوس��اتي�� املستقب�� ب�ن أهم القوى العاملية الك��ى، لذا يتوقف مستقبل األمن بإقليم 

 آسيا الباسيفيك �عتمد ع�� استقرار هذه املنطقة.  

 مدخل تمهیدي: ملاذا منطقة جنوب شرق آسیا بالتحدید؟

تنقسم قارة آسيا إ�� عدة نظم إقليمية فرعية: شرق آسيا، جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا، إضافة إ�� روسيا ��  

شمال القارة اآلسيو�ة واألورو�ية.  وقع اختيار هذه الدراسة للنظام الفر�� �جنوب شرق آسيا نظرًا ل��ايد أهميتھ 

  1ت م��ابطة: �وحدة مهمة �� النظام العاملي، وكذا نتيجة لثالث تطورا

 ز�ادة القدرات والطموحات الوطنية للدول اإلقليمية الرئيسية؛  -1

 االعتمادات املتبادلة ال�ي تم تأسيسها بدمج منطقة اآلسيان �� االقتصاد العاملي؛ -2

 تحول منطقة جنوب شرق آسيا إ�� مسرح لتنافس القوى العظ�ى ع�� النفوذ.  -3

  أصول تسمية منطقة "جنوب شرق آسيا"
دخل مصط�ح جنوب شرق آسيا م�جم العالقات الدولية كمنطقة جيوسياسية خالل ا�حرب العاملية الثانية بإقليم 

�غطي  ال�ي  اإلقليمية  العسكر�ة  قياد��م  ع��  اليابان  ا�حلفاء ضد  حرب   �� ال��يطانيون  أطلق  عندما  الباسفيك، 

قيادة جنوب ندية (الووس، كمبوديا، فيتنام) تم إ�شاء  سيلون (س��الن�ا اليوم)، سوماطرا، تايالند، بورما والص�ن اله

 

1 Donald E. Weatherbee, International Relations in Southeast Asia: The Struggle for Autonomy (USA, Rowman and Littlefield Publishers ,2009) p 04.  

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 2 of 63 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

September 27, 2022      

.  kandy     ��Ceylonو�ان مقرها ب�اندي    1943) سنة  SEACشرق آسيا ( تلك القيادة ال�ي ال   2(س��يالن�ا اليوم) 

تتطابق جغرافيا بال�امل مع جنوب شرق آسيا ا�حالية، إال أ��ا أعطت سياقًا سياسيا ملفهوم املنطقة ذات تماسك 

 ا��ي و�س��اتي�� وال�ي �انت بال�اد يلمح إل��ا �� رحالت السفر واالستخدام األن��و�ولو��.سي

�� مقالتھ "�عض   Scott Keltieأشار  لكن من منظور جغرا�� بحت، تم تحديد املنطقة �� وقت سابق بكث��، ح�ن  

ا�جغرافية" سنة   ا�جز   1897املشا�ل  املاالوي ومجموعة كب��ة من  �� شرق وجنوب شرق آسيا  إ�� "شبھ جز�رة  ر 

خالل ا�حرب العاملية الثانية، لم يكن هناك مع�ى    3(سوماطرا، بورنو، الفلب�ن) كفراغات جغرافية سيتم اكتشافها. 

خاللها   حصلت من  جغرافية  عن منطقة  عبارة  �انت  بل  واقتصاديا،  م��ابطة سياسيا  آسيا  جنوب شرق  ملنطقة 

سيادية، كما أنھ لم تكن هناك بنية جيوسياسية موحدة وشاملة �جنوب شرق الدول األورو�ية وأمر��ا ع�� مناطق  

، الهند الصينية  East India، شرق الهندFarther Indiaالهند البعيد    آسيا، �ان يطلق ع�� املنطقة عدة �سميات:

China-Indo   وشبھ جز�رة مااليMalay Peninsula 4��ا.وال�ي �انت �ش�� إ�� املنطقة بأكملها أو جزء م 

مع بداية ا�حرب العاملية الثانية، �انت تايالند الدولة الوحيدة املستقلة من ب�ن دول املنطقة، �عد هز�مة اليابان 

، و�خسارة بر�طانيا العظ�ى للهند 1946�عهدت الواليات املتحدة منح الفلب�ن استقاللها و�ان ذلك سنة    1945سنة  

سنة  1947سنة   استقاللها  بورما  منحت  ال��يطا�ي   1948،  بورنيو  وشمال  ساراواك  سنغافورة،  بر�طانيا  وحررت 

بدمجها مع مااليا �� االتحاد الفيدرا�� ا�جديد ملال��يا و�عد عام�ن انفصلت سنغافورة    1963) سنة  Sabah(صباح  

 عن مال��يا. 

رعية �جلس النواب  ، تم تصنيف املنطقة مع الشرق األق��ى معًا، كما يتج�� ذلك �� إطالق ال�جنة الف1950وسنة  

 بحار ا�جنوبأو    Nanyangوع�� املنطقة بالشرق األق��ى والباسيفيك. كما أطلق الصينيون ع�� املنطقة اسم   

 

2 Amitav Acharya, The Quest for Identity: International Relations of Southeast Asia, (Oxford University Press, 2000), pp 34. 

3 J. Scott Keltie, Some Geographical Problems, The Geographical Journal, Vol 10, No 3. (September 1897(, p 313. 

4Barbara Waston Anday, Introduction to Southeast Asia, History, Geography and Livelihoods 

 https://bit.ly/2N3eQpg  (accessed on 27/03/2017) 
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تحصلت فيتنام ع��    1975و��    5وال�ي �عكس عالقات األلفية الطو�لة القائمة ع�� أساس التجارة البحر�ة وال�جرة.  

شهر من استقاللها تم غزوها من طرف إندونيسيا ولم �س��جع استقاللها  استقاللها، وكذلك تيمور الشرقية و�عد  

، واستقلت  1984تحت رعاية األمم املتحدة. تحصلت بروناي (ا�حمية ال��يطانية) ع�� استقاللها عام    2002أال ��  

 .1953الووس وكمبوديا سنة 

م، ضرورة التأسيس لعالقات عملية مع  واجھ قادة الدول ا�جديدة �جنوب شرق آسيا نفس املهام: توطيد ا�حك   

الستعمار�ة، استعادة العالقات ا  ا�ح�ام االستعمار��ن السابق�ن ع�� أساس املساواة �� السيادة بدال من التبعية

العاملية من أجل الوفاء  املالية  إ�� األسواق  الف��ة االستعمار�ة والولوج  املنطقة وال�ي عرفت فتور خالل  ب�ن دول 

 بالوعد لس�ا��ا بالتنمية االقتصادية والرفاه االجتما��.

 املطلب األول: األهمیة الجیوستراتیجیة ملنطقة جنوب شرق آسیا

إن األهمية ا�جيوس��اتيجية للمنطقة ال تحتاج ملقدمات، فقد �انت قبلة األنظار واالهتمام اإلس��اتي�� للعديد   

عدة قرون. واستمدت هذه األهمية بفعل عدة عوامل: املوقع ا�جغرا��،  من ا�جيوس��اتيجيات الدولية املتنافسة ول

 العامل االقتصادي، والعامل اإلس��اتي��.

 الفرع األول: األهمية الجغرافية  
والتنوع  ا�جغرا��  املوقع  ع��  بال��ك��  وهذا  آسيا،  جنوب شرق  أهمية منطقة  إبراز  املطلب  خالل هذا  نحاول من 

 الديمغرا��.  

القرب ا�جغرا�� هو املعيار األسا��ي للمنطقة، ع�� ا�خر�طة تقع جنوب شرق آسيا داخل  افية املنطقة:أوال: جغر 

فضاء محصورة من الشمال بالص�ن ومن الشرق ا�حيط الباسيفي�ي الهادئ ومن ا�جنوب الشر�� أس��اليا، ومن  

 ا�جنوب ا�حيط الهندي وا�جنوب الغر�ي خليج البنغال والهند. 

 

5 Suryodipuro, Sidhartro R, Implications of Sino-American Strategic Competition on Southeast Asia’s Post-Cold war Regional Order, Master thesis of Arts in 

national Security Affairs, Naval post graduate school, Monterey, California, December 2003, p 11. 
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يقار     والبحار األرخبيلية ومضائق ما  ا�جزر  ا�جزر وأشباه  تتألف من مجموعة من  ب نصف مساح��ا مياه، ف�ي 

والش�ل  املساحة  حيث  من  بي��ا  فيما  تختلف  ا�جنو�ي،  الص�ن  و�حر  الفلب�ن،  سنغافورة،  مال��يا،  إندونيسيا، 

نوب آسيا، الشرق األوسط وأورو�ا،  ا�جغرا��. هذه املياه �� الروابط البحر�ة والعسكر�ة ب�ن شمال شرق آسيا وج

هذه األهمية ا�جيوس��اتيجية �� أحد االسباب ال�ي جعلت جنوب شرق آسيا منطقة لتنافس القوى الك��ى. و�س�ى  

املاليو  أحيانا   السياسية بدول جنوب شرق آسيا.    Malay Archipelagoبأرخبيل  �� املصط�حات  واملعروفة اآلن 

ا�جزر ال�ي يتألف م��ا األرخبيل، هذا املوقع ا�جغرا�� الهام وفر لها إم�انيات طبيعية و�راد ��ذا املصط�ح مجموعة  

 6 و�شر�ة واقتصادية كب��ة. 

 7تقسم املنطقة عادة من حيث املظهر ا�جغرا�� إ�� قسم�ن مختلف�ن:

. وتضم الدول التالية:  Mainlandأو ما �عرف عادة بال�� الرئي��ي    continental projectionنتوء قاري   ✔

�س�ى   ما  مجتمعة  وفيتنام  الووس  كمبوديا،  من  �ل  و�ش�ل  سنغافورة،  الهند  كمبوديا،  جز�رة  �شبھ 

 الصينية.

سلسلة من األرخبيالت تقع جنوب وشرق ال�� الرئي��ي   و��  maritime land أو ما �عرف بـالدول البحر�ة   ✔

�ل   من  وتضم  جزء  السابق   �� (�انت  الشرقية  وتيمور  مال��يا،  بروناي،  سلطنة  الفلب�ن،  إندونيسيا،  من 

إندونيسيا) هذا التموقع سمح للمنطقة أن ت�ون همزة وصل ب�ن آسيا واالقيانوس ومركز التقاء لثالث دول  

 ك��ى: الهند، الص�ن واليابان.

 

)، 2014: �لية العلوم السياسية والعالقات الدولية،03، مذكرة ماجست�� غ�� منشورة (جامعة ا�جزائر2012-1991 اليابا�ي �� جنوب شرق آسيا  -بالل قرساس، التنافس الصي�ي6

 .. 57ص

7 William H. Frederick and Thomas R. Leinbach, Southeast Asia, Encyclopedia Britannica 

https://bit.ly/39Eiqy2 (accessed on 26/06/2017). 
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الطبي�� وهو ما يمثل عامل تنافس ع�� بحر الص�ن ا�جنو�ي   كما �عت�� جنوب شرق آسيا أهم منت�� الب��ول والغاز

املعدنية:   بالرواسب  البحر  لغ�ى  نظرًا  البحر،  هذا  قاع  تحت  املتواجدة  والغاز  الب��ول  حقول  الستغالل  فرصة 

 القصدير، الني�ل، النحاس والذهب.

دار�ة وشبھ االستوائية، ما �سمح من حيث النطاق املنا��، تقع دول جنوب شرق آسيا ضمن املناطق املناخية امل   

ساعدت ع�� انتشار زراعة األرز. إ�� جانب ملم سنو�ا    2000لها باالستفادة من أمطار موسمية تصل إ�� أز�د من  

والهضاب  السهول  ا�جبلية،  السالسل  متمازجة:  مادية  عناصر  بثالث  املنطقة  لهذه  الطبي��  املشهد  يتم��  ذلك، 

 وشب�ات صرف واسعة. واملياه �� ش�ل بحار �حلة 

افية منطقة جنوب شرق آسيا01ا�خر�طة رقم   : جغر

 

: An American Strategy for Southeast Asia8Source 

 

8 Michael Mazza, An American Strategy for Southeast Asia, American Enterprise Institute, August 2018, p 04. 
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افية البشر�ة -1  ا�جغر

ا�حدود ا�جغرافية، �شابھ املناخ، ا�خصائص البيئية املش��كة، فضال عن ا�خصائص الطبيعية املش��كة لدول    

منطقة جنوب شرق آسيا ليست �افية لتعر�ف املنطقة سياسيا بل �ستوجب قواسم مش��كة تتعلق بكيفية تصرف 

 الدول اتجاه �عضها البعض والبيئة الدولية. 

اإلث�ي -أ ثالث  أو�حت  :  التنوع  يضم  آسيا  شرق  �جنوب  القاري  القسم  أن  والثقافية،  العرقية  ا�خرائط 

 9 مجموعات لغو�ة إثنية رئيسية: 

 (الكمبودية) وفيتنامية. Khmer، ا�خمرMonو�شمل مون  :Austro-Asiaticأز�اتيك -عائلة لغة أوس��و ✔

 لغ��ا األساسية.  Burmeseو�عت�� البورمية : Tibeto-Burmanمجموعة  ✔

والقادمة من جنوب غرب الص�ن، و�تمركزون �عدد    :Taiعات القبلية املتحدثة باللغة التايالندية  ا�جمو  ✔

 أك�� �� تايالندا، الوس.

األس��ون��ية  ال�جرات  إ��  العرقية  اللغو�ة  جذوره  ف��جع  آسيا،  شرق  �جنوب  البحري  بالقسم  يتعلق  وفيما 

Austronesian  إ�� جنوب الهادئ.  ففي إندونيسيا لوحدها تم إحصاء   جنو�ا من الوطن الساح�� للص�ن وتايوان

تقل  إثنية ال  الصيني�ن مجموعة  املهاجر�ن  أجيال  �عت��  لغو�ة عرقية مختلفة.  أالف مجموعة  ثالثة  أك�� من  ��ا 

مليون أي أقل 25أهمية �� األخرى إ�� جانب املز�ج العر�� للس�ان األصلي�ن �جنوب شرق آسيا، حيث يبلغ عددهم  

 من مجموع س�ان جنوب شرق آسيا. %5من 

الدي�ي:  -ب   القاري التنوع  ا�جغرا��  التقسيم  مع  تقر�با  واملمارسات  الدينية  املعتقدات   �� االختالفات  -تتطابق 

البحري للمنطقة. حيث �سود القسم ال��ي ديانة ث��افادا البوذية �� ميانمار، تايالندا، كمبوديا والوس، �� ح�ن �عت�� 

 

9 Donald E. Weatherbee, International Relations in Southeast Asia: The Struggle for Autonomy, Op. Cit., p 11-13. 
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% من س�ان املنطقة بالدين اإلسالمي الذي جلبھ التجار 40السائد �� القسم البحري حيث يدين    اإلسالم الدين 

 العرب والهنود إ�� املنطقة مع بداية القرن الثالث عشر.

وال تتوافق فيتنام والفلب�ن �� خصوصيا��م مع قيم األطراف األخرى، فمختلف الديانات والطوائف بفيتنام �ش��ك 

الب النظام الليني�ي العلما�ي. و�� تتش�ل من خليط من الديانات: ث��افادا البوذية، ماهايا البوذية،  �� مواال��ا ملط 

% من س�ا��ا يدينون بالديانة املسيحية، إذ ال تزال 90املسيحية وال�ونفوشوسية. وفيما يتعلق بالفلب�ن، فأك�� من  

 10تلعب الكنيسة ال�اثوليكية الرومانية دورًا سياسيا مهمًا. 

التار�خية:    -ج الدوال�ي ا�خصومات والعدوات  بالنظام  بالرغم من حداثة �ش�ل دول جنوب شرق آسيا مقارنة 

ا�حديث إال أ��ا بقية محملة بإرث تار��� طو�ل من ا�حروب، فع�� سبيل املثال دمرت ا�جيوش البورمية والتايالندية 

خال  تصارعت  كما  طو�لة.  لعقود  بال�امل  البعض  �عضها  التايالندية  أرا��ي  السالالت  عشر  التاسع  القرن  ل 

وفيتنامية من أجل السيطرة ع�� كمبوديا. وخالل ا�حرب العاملية الثانية، اس��جعت تايالندا األرا��ي الكمبودية، 

التحرري  املا��ي  أن  ذلك،  إ��  ضف  سبق.  فيما  و�ر�طانيا  فر�سا  م��ا  ان��ع��ا  ال�ي  واملالو�ة  البورمية  الالووسية، 

ند ال يزال يث�� الش�وك ب�ن ج��ا��ا بخصوص طموحا��ا دون اإلقليمية بدليل ال�جوم ع�� السفارة التايلندية لتايال 

 11.2003بنوم بنيھ سنة 

و�القسم البحري �جنوب شرق آسيا، أثارت العناصر املوالية للنظام اإلندوني��ي خالل حقبة سو�ارنو ا�خاوف ب�ن  

للعصر الذه�ي خالل القرن    Java Majapahitج��ا��ا، بأن إندونيسيا �س�� الستعادة ا�حدود املزعومة إلم��اطور�ة  

 12الرا�ع عشر.

 

10 Ibid, p 13.  

11 Ibid, p 14. 

12 Ibid. 
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افيا السياسية واالقتصادية � -2  جنوب شرق آسياا�جغر

منذ  إذ  للمنطقة،  ا�حديثة  الدول  ب�ن  للعالقات  األساس  آسيا  شرق  �جنوب  الثقافية  اإلثنية  التنوعات  مثلت 

 استقاللها انت�جت دول املنطقة مسارات سياسية واقتصادية مختلفة. 

 معاي��: يمكننا أن نلمس التنوع السيا��ي واالقتصادي لدول املنطقة من خالل عدة التنوع السيا��ي:  -أ

السياسية:   • الثقافة  إ�� غاية  معيار  �� جنوب شرق آسيا،  ثقافة سياسية مش��كة  ، �ان  1990لم توجد 

السيا��ي السياسية -التقسيم  املؤسسات  و�خصوص  الشيوعية.  وغ��  الشيوعية  ب�ن  للمنطقة  ا�جزئي 

 13الرسمية �ان هناك تفاوت بي��ا �ش�ل كب��: 

 : بروناي. امللكية املطلقة-

 مال��يا، تايالند، كمبوديا.  يات الدستور�ة:امللك-

 : إندونيسيا، الفلب�ن، سنغافورة، تيمور الشرقية. ا�جمهور�ات التمثيلية-

 : الووس وفيتنام. الدولة االش��اكية-

 : ميانمار. Military Juntaا�جلس العسكري -

ة ال�ي عرفت �� األخرى تنوع نفس ال��ي فيما يتعلق بالبنية ال��كيبية ا�ح�ومي:  معيار ال��كيبة ا�حكومية  •

 م�حوظ تمثل ��:

 : إندونيسيا، الفلب�ن. النظام الرئا��ي -

 : كمبوديا، تيمور الشرقية، مال��يا، سنغافورة وتايالندا.النظام ال��ملا�ي-

 

13 Ibid, pp14-15. 
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 : الووس، فيتنام. الدول التا�عة للقيادة اللينينية-

 : ميانمار، بروناي. الديكتاتور�ة العسكر�ة-

ا للديمقراطية بجنوب شرق آسيا، حيث     Ross Marleyو   Clark Neherبتكر �ل من  إ�� جانب ذلك،  مقياسًا 

املدنية  وا�حر�ات  االنتخا�ي  التنافس  املواطن�ن،  مشاركة  إ��  استنادا  فئات  أر�ع  إ��  وفقھ  الدول  14 :صنفت 

 الدول شبھ استبدادية (مال��يا، فلب�ن، تايالند وتيمور الشرقية)،    الدول شبھ ديمقراطية(إندونيسيا)،    الديمقراطية

 (بروناي، الووس، ميانمار وفيتنام).  االستبدادية  -الدول التسلطية(كمبوديا وسنغافورة)، 

إن التغي�� السيا��ي هو عملية ديناميكية من املمكن أن تنتقل ف��ا الدول من التسلطية إ�� الديمقراطية أو العكس. 

تحولت   2006دولة ديمقراطية �� بداية األلفية لكن �عد االنقالب العسكري لسنة    تايالندسبيل املثال �انت    فع�� 

من دولة شبھ ديمقراطية إ��    الفلب�نأصبحت دولة شبھ ديمقراطية. �� ح�ن انزلقت    2008إ�� دولة �سلطية و��  

وتحولت   �سلطية،  شبھ  و�ندونيسي  كمبوديادولة  االستبدادية،  العسكري نحو  سوهارتو  حكم  من  انتقلت  - ا 

من قبضة ا�حكم العسكري القهري   ميانمارو   وفيتنام الووساألوليغار��ي إ�� الديمقراطية التمثيلية الهشة. وانتقلت  

 إ�� ا�حكم شبھ الديمقراطي.

هاوس:   • فر�دوم  ملؤسسة  السنوي  ا�حر�ة  ا�حقوق مؤشر  معياري  وفق  ا�حر�ة  يقيس  الذي  املؤشر  هذا 

أد�ى الدرجات، لتحديد ما إذا �انت  7أين تمثل  7إ��   1وا�حر�ات املدنية، و�منح الدول درجات من    السياسية

أو ليست حرة.  تلك املؤشرات لدول جنوب شرق آسيا    15الدولة حرة، حرة جزئيا  املوا�� يو�ح  وا�جدول 

 .2018و 2007حسب إحصائيات 

   2018و 2007: مؤشرات ا�حر�ة لدول جنوب شرق آسيا لسنة 01جدول رقم

 2018مؤشرات ا�حر�ة لسنة 2007مؤشرات ا�حر�ة لسنة  

 

14 Clark D. Neher and Ross Marley, Democracy and Development in Southeast Asia: The Winds of Change (Boulder, Colo: Westview, 1995), p 194. 

15 Donald E. Weatherbee, Op. Cit., p15.  
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 الدولة 

 

ا�حقوق 
 ة يالسياس

ا�حر�ات 
 املدنية 

 ا�حالة 
ا�حقوق 
 السياسية 

ا�حر�ات 
 املدنية 

 ا�حالة 

 حرة جزئيا 4 2 حرة  3 2 إندونيسيا

 حرة جزئيا 3 3 حرة جزئيا 3 3 الفلب�ن

 حرة  3 2 حرة جزئيا 4 3 تيمور الشرقية 

 حرة جزئيا 4 4 حرة جزئيا 4 4 مال��يا

 حرة جزئيا 4 4 حرة جزئيا 4 5 سنغافورة 

 ليست حرة  5 6 ليست حرة  5 6 كمبوديا

 ليست حرة  5 6 ليست حرة  5 6 بروناي

 ليست حرة  5 6 ليست حرة  4 7 تايالندا 

 ليست حرة  5 7 ليست حرة  5 7 فيتنام 

 ليست حرة  6 7 ليست حرة  6 7 الووس

 حرة جزئيا 5 5 ليست حرة  7 7 ميانمار 

 .2018و   2007من إنجاز الباحثة اعتمادا ع�� إحصائيات فر�دوم هاوس لسن�ي  :املصدر 

إال أ��ا تراجعت وأصبحت   ،2007يظهر ا�جدول أعاله، أن إندونيسيا �انت الدولة ا�حرة الوحيدة �� املنطقة سنة  

، �� ح�ن �جلت ستة دول أد�ى الدرجات فيما يتعلق بمؤشري ا�حر�ات السياسية واملدنية 2018حرة جزئيا سنة  

 كمها. وهذا بالنظر إ�� األنظمة شبھ الديمقراطية والتسلطية ال�ي تح

، �جلت ثالث دول فارقا وا�حا �� مؤشرات ا�حر�ة: إندونيسيا؛ تيمور الشرقية وميانمار (املشار إل��ا  2018وسنة  

ا�حر�ة  بمؤشرات  يتعلق  فيما  م�حوظ  تقدم  أي  ��جل  ولم  م�ا��ا  الدول  بقية  راوحت  ح�ن   �� الرمادي)،  باللون 

��يا ع�� نفس الدرجات، إال أ��ا �جلت تقدما م�حوظا فيما (املشار إل��ا باللون األحمر).  و�الرغم من تحصل مال

 وطرد رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق. 2018يتعلق باإلصالح الديمقراطي مع انتخابات 

االقتصادي:  -ب  نفس التنوع  وسنغافورة  بروناي  باستثناء  آسيا  شرق  جنوب  لدول  �ان  لالستقالل،  نيلها  �عد 

ر الغالبية العظ�ى للدول األفر�قية واآلسيو�ة، صنفت دول املنطقة كدول متخلفة، املشا�ل االقتصادية. وع�� غرا

من   الفرد  نصيب  بانخفاض  تم��ت  الوضعية  هذه  املتطورة.  الدول  ثم  ومن  تطورا،  باألقل  عل��ا  أطلق  �عد  وفيما 
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ا القتصادي الدخل القومي، ضعف مستو�ات املعيشية وضعف مؤشرات األداء االقتصادي، لهذا احتل التطور 

 األولو�ة لدى هذه الدول. 

و�الرغم من   أ��ا االش��اكية ورأسمالية مختلطة.  تقر�با ع��  للتنمية صنفت  البداية، اخت��ت مسارات متباينة   ��

أ��ا ال تزال  للدول ا�جاورة، إال  ال�ي �عمل ع�� دفع االقتصاديات  إ�� إس��اتيجيات السوق  تحول فيتنام والووس 

دولة �� قائمة األمم املتحدة للدول    50تزال �ل من كمبوديا، الووس، ميانمار وتيمور الشرقية ضمن  متخلفة ع��ا وال  

األقل تطورًا و�رتكز هذا التصنيف ع��: معدل الفقر املدقع، الضعف الهيك�� لالقتصاد وغياب القدرة التنمو�ة  
ف، بالنسبة لدول جنوب شرق آسيا ف�ي  .  يصنف البنك الدو�� اقتصاديات الدول حسب دخلها وفقا ألر�ع أصنا16

 مصنفة �اآل�ي:

 كمبوديا؛ تيمور الشرقية؛ الووس؛ ميانمار وفيتنام.  الدول ذات الدخل املنخفض: ✔

 إندونيسيا؛ الفلب�ن؛ تايالندا. الدول ذات الدخل املنخفض واملتوسط:  ✔

 مال��يا. الدول ذات الدخل العا�� واملتوسط: ✔

 17 ورة، سلطنة بروناي. سنغافالدول ذات الدخل العا��:  ✔

 لدول رابطة اآلسيان   2017إ��  2000وا�جدول املوا�� يو�ح معدل نمو الناتج ا�ح�� اإلجما�� من سنة 

 2017-2000: معدل نمو الناتج ا�ح�� اإلجما�� لدول رابطة اآلسيان 02جدول رقم 

 الدول 
 املعدل السنوي  معدل نمو الناتج ا�ح�� اإلجما�� % 

2000 2005 2010 2015 2017 2000-2017 

 0.8 1.3 0.4- 2.6 0.4 2.9 بروناي

 

16 Donald E. Wetherbee, Op. Cit., p 16. 

17 Ibid, p17. 
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 7.7 6.8 7.0 6.0 13.6 8.4 كمبوديا

 5.3 5.1 4.9 6.2 5.7 5.4 إندونيسيا

 7.1 6.9 7.3 8.1 7.3 5.8 الووس

 5.1 5.9 5.0 7.4 5.3 8.9 مال��يا

 10.0 6.8 7.0 9.6 13.6 13.7 ميانمار 

 5.3 6.7 6.1 7.6 4.8 4.4 الفلب�ن

 5.3 3.6 3.0 15.2 7.5 8.9 سنغافورة 

 4.0 3.9 3.0 7.5 4.2 5.4 تايالند 

 6.5 6.8 6.7 6.4 7.5 6.8 فيتنام 

 5.3 5.3 4.8 7.5 5.8 6.0 رابطة االسيان

The ASEAN Secretariat Jakarta: 18Source 

الف��ة  الناتج ا�ح�� اإلجما�� لدول رابطة اآلسيان خالل  املالحظ من ا�جدول أعاله، التطور اإليجا�ي الذي عرفھ 

%    6.0بمعدل نمو بلغ    1999-1998، وهذا عقب االنتعاش االقتصادي من األزمة املالية اآلسيو�ة ��  2000-2017

جنوب شرق آسيا نموه �ش�ل مطرد بمتوسط معدل سنوي ، واصل الناتج ا�ح�� اإلجما�� لرابطة أمم  2000�� عام  

أع��  .2017% ح�ى عام    5.3بلغ   الدول، حيث �جلت  ب�ن  ا�حقيقي  ا�ح�� اإلجما��  الناتج  نمو  تباين  كما يت�ح 

%)،   7.1%)، الووس (  7.7%)، تل��ا كمبوديا (  10.0�� ميانمار (بنسبة    2017-2000معدالت نمو سنو�ة خالل الف��ة  

 %).   6.5(  و فيتنام

إ�� جانب التنوع االقتصادي ب�ن دول املنطقة، تختلف فيما بي��ا من حيث املساحة، التعداد الس�ا�ي، تمركز املوا�ئ 

التيارات  من  لكث��  وملتقى  مهم،  تجار�ا  ومسل�ا  لل�جرات  مع��ا  م��ا  جعل  الذي  ال��يء  والووس،  بروناي  ماعدا 

هم �� غ�ى هذه الدول باملوارد األولية وتنوعها وترتي��ا ضمن أك�� وأقوى ا�حضار�ة. فضال عن أن التباين ا�جغرا�� أس

 االقتصاديات العاملية. 

 

18 ASEAN Key Figures 2018, The ASEAN Secretariat Jakarta, p 30.  https://bit.ly/32fbrIh (accessed on 04/11/2018) 
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، حيث بلغ إجما��  2017 و  1980و�و�ح املن�� البيا�ي أسفلھ معدل النمو الس�ا�ي لدول رابطة اآلسيان ما ب�ن سنة  

. �� املتوسط، مليون   355.2يث بلغ تقر�ًبا ، ح1980. مقارنة �سنة 2017�� سنة  مليون  642.1عدد س�ان الرابطة 

وترجع هذه الز�ادة الس�انية   .201719و1980 �خص سنوً�ا ب�ن عامي    مليون   75.زاد عدد س�ان اآلسيان بحوا��  

 .1999-1984باألساس إ�� الز�ادات الطبيعية وتوسعات العضو�ة وال سيما خالل الف��ة 

 2017-1980: معدل النمو الس�ا�ي لدول رابطة اآلسيان  01املنح�ى البيا�ي رقم 

 

ASEAN Key Figures 2018: 20Source 

 

19 ASEAN Key Figures 2018, The ASEAN Secretariat Jakarta, p 02.  

 https://bit.ly/32fbrIh (accessed on 04/11/2018) 

20 ASEAN Key Figures 2018 Op. Cit. P 01 
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 الفرع الثاني: األهمية االقتصادية
رابطة ل املنطقة باستغالل تنوعها وموقعها ا�جغرا�� الهام بإقامة أك�� وأهم التكتالت اإلقليمية و��  نجحت دو    

وال�ي أصبحت من أهم التكتالت االقتصادية �� العالم وأهمها �� القارة   ASEANدول جنوب شرق آسيا أو اآلسيان  

 21 حديات القرن الواحد والعشر�ن.اآلسيو�ة، ��دف إ�� تحقيق ت�امل مت�ن بما يتما��ى مع متطلبات وت

 *   ASEAN-رابطة دول جنوب شرق آسيا *اآلسيان -أوال 

�شأت الرابطة كنوع من ا�حلف السيا��ي عام  
ٌ
ملواجهة الشيوعية �� املنطقة بمبادرة خمس دول: مال��يا،  1967 أ

و�ان من أهم أهداف الرابطة إقامة منطقة  ،1984إندونيسيا، سنغافورة، تايالند، والفلب�ن وانضمت بروناي سنة  

تجارة حرة ب�ن أعضا��ا يتم خاللها إلغاء �افة القيود ا�جمركية وغ�� ا�جمركية ع�� تجار��ا البينية كما ��دف إ��  

توثيق العالقات مع دوًال أخرى إلقامة معها مناطق تجارة �اليابان، و�ور�ا ا�جنو�ية وغ��ها، ال��يء الذي دفع بالص�ن 

إ�� توقيع اتفاق تار��� مع رابطة اآلسيان يق��ي بإقامة أك�� منطقة تجارة حرة �� العالم وال�ي   2004نوفم��    29  �� 

وهو �� نفس الن�ج الذي اتبعتھ �عض الدول �الهند، اليابان، �ور�ا ا�جنو�ية، 22 مليار �سمة.   1.8�عد سوقا ألك�� من  

ول اآلسيان و�قامة منطقة تجارة حرة مماثلة، و�التا�� إقامة سوق آسيو�ة أس��اليا و نيوز�الندا، لتوثيق عالقا��ا مع د

صل استثمارا��ا �� jفنجد اليابان مثال من أك�� الدول املستثمرة �� دول اآلسيان حيث    .232020 موحدة بحلول عام  

 من جملة االستثمارات األجنبية.  %23.8مال��يا 

يد العاملة املؤهلة، باإلضافة إ�� ال��وات الطبيعية الهائلة ال�ي تتوفر هذا، واستفادت املنطقة من انخفاض أجور ال

الرابطة. دول  الطبي��،  78.7عل��ا  للمطاط  العاملي  اإلنتاج  من  و%14.3  األرز  إنتاج  من  ال��وات %6.7  من   %

ثا، حيث  إ�� جانب الغاز الطبي�� وهو ما سمح برفع اقتصاديات دولها إ�� صفوف الدول املصنعة حديالسمكية.  

 تحتل بورصة سنغافورة املرتبة الثالثة عامليا من حيث حجم التداول، أضف إ�� ذلك انفتاحها ع�� العالم ا�خار��. 

 

 . 82ص  06،2009: نموذج الدول النامية لإلقليمية املنفتحة"، اقتصاديات شمال إفر�قيا، عASEANي عبد الوهاب، "رابطة دول جنوب شرق آسيا (اآلسيان) خالفي ع��، رميد 21

 .225، ص 2005جانفي ، 159، ع40محمود الفقي، "رابطة دول اآلسيان والص�ن أو�� خطوات السوق اآلسيو�ة املوحدة"، السياسة الدولية، م  22

 .84خالفي ع��، نفس املرجع، ص  23
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فالرابطة لم تبقى تكتال اقتصاديا معلقا ع�� الدول األعضاء بل وثقت عالقا��ا مع دول أخرى، واعتمدت ع�� سياسة 

وجعل اآلسيان كقاعدة إنتاجية تنافسية موجهة إ�� خدمة السوق  موجهة ل�خارج �جذب رؤوس األموال األجنبية  

و�التا�� إقامة أك�� تكتل  ،  2020عام  العاملية، خاصة �عد اتفاق أعضاءها ع�� إقامة قاعدة أساسية لسوق موحد  

شمالية آسيوي قادر ع�� مواجهة التكتالت االقتصادية الك��ى �االتحاد األورو�ي، منطقة التجارة ا�حرة ألمر��ا ال

 24"باإلقليمية املنفتحة". وذلك تحت إطار ما �س�ى  (النافتا) 

 الفرع الثالث: األهمية اإلستراتيجية
تتمتع املنطقة بأهمية إس��اتيجية كب��ة حيث تقع املنطقة عند مف��ق طرق أك�� ممر�ن بحر��ن حركة، حيث ير�ط    

بينما ير�ط    غرب-ممر شرق  الهندي والهادي،  أس��اليا ونيوز�الندا �شمال شرق آسيا.   جنوب-لممر شماا�حيط 

الب��ول افاملمر  ا�حياة االقتصادية القتصاديات شمال شرق آسيا والذي �ستورد من خاللهما  ن �شكالن عصب 

من     %33من التجارة العاملية و   %50إذ تنقل هذه املمرات    25واملوارد الطبيعية وتصدر السلع لبقية دول العالم. 

 ، ما أهّلها ألن تصبح من املساهم�ن الرئيسي�ن �� اتجاهات النمو االقتصادي العاملي. النفط العاملي

   Land-based transportو�ما أن معظم دول اتحاد اآلسيان ذات طبيعة ساحلية وتفتقر لقواعد أرضية للتنقل  

ال�حن تقر�با �ستوجب   فأغلب التجارة البينية اإلقليمية �عتمد ع�� هذه الطرق املائية، زد ع�� ذلك ف�ل سفن

مضيق ملقا،  املتواجدة باملنطقة:    chock pointsعل��ا املرور ع�� أحد املضائق الثالث أو ما �س�ى بنقاط االختناق  

 وهو ما تو�حھ ا�خر�طة أدناه. 26 .مضيق سوندا، مضيق لومبوك وماكسار

 : نقاط االختناق الرئيسية بجنوب شرق آسيا02ا�خر�طة رقم 

 

 . 92- 91نفس املرجع، ص ص  24

25 Sokolsky Richard, Angel Rabasa, The Role of Southeast Asia in U.S Strategy Toward China, Project Air Force, RAND, Santa Monica, 2000, p10. 

26 Ibid., p 11. 
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 hock points: Maritime Economic Concerns in Southeast Asia: C27Source 

كما أن الدول اإلقليمية الثالث: مال��يا، إندونيسيا وسنغافورة وال�ي تقع بمحاذاة هذه النقاط لها إم�انية التحكم    

 28 �� �سبة معت��ة من مجموع التجارة البحر�ة العاملية. 

ل هذه الطرق البحر�ة أهمية كب��ة كحركة القوات األمر�كية من غرب الباسيفي�ي إ��  من املنظور العسكري، �ش� 

ا�حيط الهندي وا�خليج الفار��ي. فخالل ا�حرب الباردة، �ان الهدف األس�ى لإلس��اتيجية األمر�كية هو ا�حفاظ  

املائية. الطرق  لهذه  العسكر�ة  ال��د  29ع�� حر�ة املالحة لسف��ا  زوال  أنھ ومع  العاملية لصا�ح إال  العسكر�ة  يدات 

االعتبارات االقتصادية، فإن الواليات املتحدة وحلفا��ا اإلقليمي�ن مطالب�ن بإيالء اهتمام أك�� لسلسلة ال��ديدات 

 ا�حتملة (التقليدية أو ا�حديثة)، حر�ة املالحة واإلبقاء ع�� قدرة منع ا�خصوم ا�حتمل�ن من اإلبحار بحر�ة.  

ا ع�� مجا��ة ال��ديدات العسكر�ة �حر�ة املالحة، فللواليات املتحدة مص�حة إس��اتيجية �� اإلبقاء  إضافة إ�� قدر��

ع�� الثقة ب�ن دول شرق آسيا، وال�ي تظل الضامن ا�جدير بالثقة �حر�ة املالحة العاملية، �� ح�ن أن حجم التجارة  

 

27 John H. Noer, chock points: Maritime Economic Concerns in Southeast Asia (Washington D.C: National Defence University 1996) 

28 John H. Noer, Op. Cit., p 03. 

29 Ibid, p 11. 
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ا��ا: اليابان، �ور�ا، أس��اليا، الفلب�ن والدول الصديقة األمر�كية ال�ي تمر ع�� هذه الطرق املائية قليلة، إال أن حلف

من تجارة اليابان،    %40فع�� سبيل املثال، أك�� من    30كسنغافورة �عتمد ع�� الطرق البحر�ة بجنوب شرق آسيا.

ن، �ور�ا هذا و �عتمد اقتصاديات الواليات املتحدة وحلفا��ا اليابا  31أس��اليا واتحاد اآلسيان تمر ع�� هذه املضائق. 

شرق  جنوب  منطقة  استقرار  ع��  أس��اليا  تايوان،  الفلب�ن،  املمرات -ا�جنو�ية،  أمن  التحديد  وجھ  وع��  آسيا، 

 البحر�ة ال�ي �عتمد عل��ا �ش�ل كب�� �� تجار��ا وأم��ا الطاقوي. 

ا� الص�ن  و�حر  ملقا  مضيق  من  �ل  ��ا  يتمتع  ال�ي  املركز�ة  امل�انة  ع��  اإلطار،  هذا   �� املعادلة  سن�كز   �� جنو�ي 

الباسفيك، ع�� أن نتناول حالة التوتر القائمة �� املضيق   -اإلس��اتيجية املستقبلية ملنطقة جنوب شرق آسيا وآسيا

 و�حر الص�ن ا�جنو�ي �ش�ل مفصل �� العنصر املتعلق بال��ديدات األمنية.

بالنسبة لل��ود العاملي بالهيدروكر�ون، فثل�ي الب��ول �عت�� سالمة الطرق البحر�ة مسألة حيو�ة  مضيق ملقا:    -أوال  

ب��ول خام   مليون برميل  48فمن أصل    32ا�خام حاليًا واملنتجات املشتقة املصورة ُتنقل يوميًا بواسطة الصهار�ج،

من    تمر يوميا ع�� نقاط االختناق وال�ي من أهمها ع�� اإلطالق مضيق ملقا .إذ �عد  مليون برميل  35  هناك أك�� من 

أهم املمرات اإلس��اتيجية املائية �� العالم و أحد أهم ست نقاط االختناق البحر�ة �� العالم (مضيق هرمز؛ باب 

املندب؛ البوسفور؛ قناة السويس و قناة بنما) وهو أطول مضيق للمالحة البحر�ة �� العالم، و لطاملا ش�ل جزءا 

 33 ألوسط بجنوب شرق آسيا تجار�ًا منذ قرون.مهمًا من الطرق ال�ي تر�ط العرب بالص�ن والشرق ا

حجم   4/1، أي ر�ع  مليون برميل  11  و�قع املضيق ب�ن األرخبيل اإلندوني��ي ومال��يا وسنغافورة، �ع��ه يوميا أك�� من 

ا�خام العاملي باتجاه اليابان، الص�ن، �ور�ا ا�جنو�ية والساحل الغر�ي للواليات املتحدة و�لدان أخرى من منطقة 

التجارة    3/1 عند مضيق سنغافورة، وُ�ؤمن عبور أك�� من ثلث  �لم  2.4وعرضھ  �لم    800ا�حيط الهادئ. يبلغ طولھ  

 

30 Ibid, p 11. 

31 Ibid, p 12. 

 . 49)، ص. 2013لسياحة والثقافة، لو���، ا�جغرافيات السياسية للب��ول، م��جما (أبو ظ�ي: هيئة أبو ظ�ي ل-فيليب سيبيل  32

 ع�� حس�ن باك��، تحوالت الطاقة وجيو�وليتيك املمرات البحر�ة: مضيق ملقا نموذجا، مركز ا�جز�رة للدراسات 33

https://bit.ly/2WGrC01 ( 27/03/2017تم تصفح املوقع يوم)  
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، وتنقل حوا�� سفينة سنو�ا ألف  50لية، تبحر ع�� املضيق حوا��  البحر�ة العاملية، ووفقا للمنظمة البحر�ة الدو 

 مليون برميل  11من االحتياجات النفطية لليابان، كما تمر ع��ه حوا��    %80من السلع التجار�ة العاملية و     30%

 يوميا ومن املتوقع أن تزداد أهميتھ خصوصا مع تزايد نقل النفط بحر�ا. 

منطقة بحر�ة جيوس��اتيجية تر�ط العالم البحري للشرق األوسط بمنطقة شبھ هذا، وتتواجد خلف هذا املضيق  

القارة الهندية �شمال شرق آسيا و�� بحر الص�ن ا�جنو�ي، لهذا يمثل املضيق الشر�ان ا�حيوي �� تأم�ن ا�حاجات 

ء الواليات املتحدة النفطية للص�ن املستوردة من الشرق األوسط وأفر�قيا وال�ي تمر أغل��ا منھ وكذا واردات حلفا

 باملنطقة �اليابان، �ور�ا ا�جنو�ية وتايوان.

 34ترجع األهمية اإلس��اتيجية لبحر الص�ن ا�جنو�ي إ�� عدة عوامل:بحر الص�ن ا�جنو�ي: -ثانيا 

هو عبارة عن شبھ بحر مغلق يحده من الشمال الص�ن وتايوان، من الشرق الفلب�ن ومن    :العامل ا�جغرا�� -أ

وهو ثا�ي أك�� ممرات العالم    2�لم مالي�ن3.5 ومال��يا ومن الغرب فيتنام، تقارب مساحتھ حوا��    ا�جنوب بروناي

 35 البحر�ة ازدحاما �سفن التجارة الدولية. 

و�قع البحر �� طر�ق تجاري بحري شر�ا�ي ير�ط ا�حيط الهادئ مع ا�حيط الهندي، أورو�ا، آسيا والشرق األوسط 

سفن التجارة    3/1عشر أك�� طرق بحر�ة تجار�ة �� العالم. يمر ع��ه ما يقارب من ثلث    وترتبط بھ خمسة من   .وآسيا

سفن النقل البحري، لهذا �عت�� البحر ثا�ي أشد الطرق التجار�ة الدولية ازدحاما   2/1العاملية، وما يقارب من نصف  

م��ما لسنغافورة وهو�غ �و�غ أك��   ، اثنانبحري  ميناء  536 كما يوجد بالبحر    36سفينة يوميا،  200إ��    150بمعدل  

وأك�� املوا�ئ حداثة �� العالم. األمر الذي يجعل السيطرة ع�� هذا البحر من خاللهما للتأث�� ع�� حرك�ي التجارة  

 واملالحة العاملي�ن.

 

 حر الص�ن ا�جنو�ي واملصا�ح املصر�ة محمد فايز فرحات، الن�اع �� ب34

 https://bit.ly/2pIgh3B ) 03/2017/ 27(تم تصفح املوقع يوم  

35 Carlyle A. Thayer, ASEAN, China and the Code of Conduct in South China Sea, SAIS Review of International Affairs, Vol33, No02, 2013, p 76. 

36 THI HAI YEN NGUYEN, Sino-American Interactions in South East Asia 1991-2015, implications for Vietnam, PhD Thesis, Faculty of Law, Humanities and the 

Arts University of Wollongong, 2015, P 66. 
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ا�خارجية  التجارة  ع��  صاعدة،  اقتصادات  معظمها   �� وال�ي  البحر  ع��  املشاطئة  الدول  اقتصاديات  و�عتمد 

كمصدر رئي��ي للدخل القومي ومحور مهم �� عملية النمو االقتصادي بدءا من الص�ن، ومرورًا بدول جنوب شرق 

 ايوان. آسيا �� مقدم��ا مال��يا، سنغافورة، إندونيسيا، فيتنام، الفلب�ن وت

لهذا، هناك مص�حة أساسية لدى �ل هذه االقتصاديات �� ضمان حر�ة تأم�ن حركة املالحة البحر�ة وا�جو�ة ��  

 منطقة بحر الص�ن ا�جنو�ي، وعدم هيمنة أو تحكم دولة محددة �� هذا املمر املائي املهم. 

تحدث عن وجود احتياطات �خمة تكمن األهمية االقتصادية لهذا البحر تبعًا لتقار�ر تالعامل االقتصادي:   - ب

من النفط والغاز أسفل قاع البحر. فهو يمثل شر�انًا بحر�ًا حيو�ًا للتجارة العاملية، إذ تقدر قيمة البضائع ال�ي  

بأك�� من   السفن  للهند    تر�ليونات دوالر سنو�ا  05تنقلها  ا�ح��  الناتج  إجما��  يز�د ع��  ما  �عادل  و�� قيمة 

 37. واتحاد اآلسيان مجتمعة 

املتمثل �� احتمال حدوث مواجهات عسكر�ة مستقبلية ب�ن الص�ن والواليات املتحدة، :  العامل اإلس��اتي��  -ج

نظرا الحتياطات النفط والغاز ال�ي يتوفر عل��ا البحر، و�� حالة تأكد هذا االحتمال ستصبح منطقة بحر الص�ن  

 واحدة من مسارح املواجهة املستقبلية املهمة. 

ن األهمية ا�جيوس��اتيجية ملنطقة جنوب شرق آسيا ليست وليدة اليوم بل �� قديمة قدم تار�خ املنطقة. ختامًا، إ

لكن املالحظ �� اآلونة األخ��ة هو تنامي هذه األهمية بوت��ة متسارعة، حيث أصبحت املنطقة �شغل ح��ًا مهمًا ��  

الك��ى �الواليات املتحدة والص�ن وهو ما   القوى  أثبتتھ  إس��اتيجيات  القادمة. وهو ما  العناصر   �� سنفصل فيھ 

وستثبتھ األيام القادمة، حيث �ش�� الدراسات إ�� أنھ من املتوقع أن تصبح املنطقة مسرحًا لتنافس القوى الك��ى  

 �الواليات املتحدة والص�ن و�عض القوى الصاعدة �اليابان، الص�ن، الهند، وأس��اليا.

 لبحر الص�ن ا�جنو�ي األهمية ا�جيوس��اتيجية  -ثالثا

 

 . 2016جوان   06جوناثان ب�� كشاير ميلر، بحر الص�ن ا�جنو�ي: بؤرة الصراع القادم، ترجمة كر�م املاجري، مركز ا�جز�رة للدراسات،  37

(accessed on 26/06/2017). JN7x2Whttps://bit.ly/2 
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مليون كم    447.9يقع بحر الص�ن ب�ن ا�حيط الهادئ �� الشرق وا�حيط الهندي �� الغرب، تبلغ مساحتھ حوا��  

إ��   عمقھ  و�صل  بالبحر   245.5مر�ع  يحيط  مال��يا،    09م،  تايالند،  كمبوديا،  فيتنام،  الص�ن،  رئيسية:  دول 

تبط البحر با�حيط الهادئ ع�� مضيق تايوان و�ا��ي و�ا�حيط الهندي  سنغافورة، إندونيسيا، بروناي والفلب�ن. ير 

ع�� مضيق ملقا، و�ذلك �عد مضيق ملقا و�ا��ي املضيق�ن األك�� أهمية �� ضوء تبادل املياه ب�ن بحر الص�ن ا�جنو�ي 

اجز الرملية، و��  من ا�جزر املرجانية وا�حيود البحر�ة وا�حو   200يضم البحر أك�� من    38و�ا�� املسطحات املائية. 

 محل خالف مع الدول ا�جاورة لها وهو ما يو�حھ ا�جدول املوا��:

 : ا�جزر املهمة �� بحر الص�ن ا�جنو�ي03ا�جدول رقم

 أطراف الن�اع مع الص�ن  ا�جز�رة 

 الفلب�ن ميستشيف

 تايوان، فيتنام، الفلب�ن، بروناي، مال��يا، إندونيسيا س��ات�� 

 فيتنام  بارسيل 

 إندونيسيا ناتونا

 تايوان، الفلب�ن م�لسفيلد

   غليان آسيا: بحر الص�ن ا�جنو�ي و��اية هادئ مستقر :39املصدر 

و�توفر البحر ع�� موارد طاقو�ة هائلة أهمها: النفط والغاز إذ أشارت التوقعات أن موارد النفط ا�حتملة �� هذا  

من   أك��  إ��  تصل  مجمل    213اإلقليم  أن  إ��  األمر�كية  ا�جيولو��  امل�ح  دائرة  أشارت  املقابل  و��  برميل  مليار 

ا� الص�ن  بحر   �� املكتشفة  وغ��  املكتشفة  إ��  االحتياطات  وصل  دوالر.   28جنو�ي  بالغاز   40 مليار  يتعلق  وفيما 

الطبي��، فهو أك�� مصادر الطاقة أهمية �� البحر نظرا الكتشافھ �� أغلبية دول هذا البحر (بروناي؛ إندونيسيا؛  

 

 . 19دياري صا�ح مجيد، نفس املرجع، ص  38
    5GsMchttps://bit.ly/2T)2019/ 15/07ع�� حس�ن باك��، غليان آسيا: بحر الص�ن ا�جنو�ي و��اية هادئ مستقر، مراجعات، مركز ا�جز�رة للدراسات (تم تصفح املوقع يوم  39

   

 . 25نفس املرجع، ص   40
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ارها، مال��يا؛ فيتنام وتايالندا). وتباينت التوقعات احتياطي الغاز الطبي�� بالبحر حسب ا�جهات املسؤولة عن إصد

 تر�ليون قدم مكعبة تتوزع الكمية الك��ى م��ا حسب ا�جدول املوا��:   279إال أنھ عموما تصل إ�� 

 : احتياطي الغاز الطبي�� ببحر الص�ن ا�جنو�ي 04ا�جدول رقم

 إنتاج الغاز (تر�ليون قدم مكعب) احتياط الغاز (تر�ليون م مر�ع) الدولة 

 2613 93 إندونيسيا

 2218 83 مال��يا

 1960 80 الص�ن

بحر الص�ن ا�جنو�ي: تحليل  من إنجاز الباحثة استنادا إ�� املعلومات الواردة �� كتاب: دياري صا�ح مجيد،   :املصدر 

 .  28)، ص. 2018(ب��وت: املركز العر�ي لألبحاث ودراسة السياسات،   جيو�وليتي�ي

ي ال�ي  الطاقو�ة  املوارد  وكذا  للبحر  ا�جغرا��  املوقع  أهمية  األهمية �ش�ل  تحديد   �� فاعلة  عناصر  ��ا  زخر 

اإلس��اتيجية لبحر الص�ن ا�جنو�ي؛ عن �ونھ أقصر الطرق ال�ي تصل ب�ن ا�حيط�ن الهادئ والهندي؛ واحتواءه ع��  

أك�� خطوط املالحة ازدحاما بحركة السفن �� العالم، �ل هذه املعطيات تتيح للدولة ال�ي ��يمن ع�� جزره وموارده 

قدرة ع�� التحكم �� واحد من أهم املواقع ا�جغرافية �� ا�حيط الهادئ ومجمل النطاق ا�جيو�وليتي�ي  الطبيعية ال

 41 ا�حيط الهادئ. -األوسع الذي يطلق عليھ عادة اصطالح آسيا

 : املوقع ا�جغرا�� لبحر الص�ن ا�جنو�ي03ا�خر�طة رقم

 

 . 31دياري صا�ح مجيد، مرجع سابق، ص  41
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China  South :42Source 

الذي يؤمن نقل البضائع التجار�ة ما ب�ن   مضيق ملقامن ناحية أخرى، ت��ز األهمية اإلس��اتيجية للبحر من خالل  

الباسيفيك نظرا لألهمية ا�جيوس��اتيجية ا�جيو�وليتيكية ال�ي يتمتع ��ا بحر الص�ن ا�جنو�ي،  -دول أورو�ا وآسيا

، ارتبط بقضايا باالس��اتيجية 2010�حيط الهادئ. إذ منذ  تحول إ�� نقطة جوهر�ة �� التنافس األمر��ي �� غرب ا

 43أوسع ذات عالقة باالس��اتيجية البحر�ة للص�ن وأيضا بمستقبل األمر��ي �� املنطقة. 

فضال عن ذلك، فاألمن الطاقوي العاملي �عتمد �� شقھ األك�� ع�� أمن املمرات البحر�ة املتواجدة باملنطقة.   

الك��ى تكمن �� التحول اإلس��اتي�� الذي ستشهده املنطقة ما يمكن أن ي�ون لھ تأث�� إس��اتي��    و�ناًء عليھ، فاللعبة

 الباسفيك فقط بل ع�� العالم بأكملھ.  -معت�� ليس ع�� آسيا

 

42 South China Sea  https://bit.ly/2GfJ5VO (accessed on 22/01/2019) 

43 Leszek Buszynski, the South China Sea:  Oil, Maritime, Claims, and U.S-China strategic rivalry, The Washington Quarterly, Vol 35, No 2. (Spring 2012), PP 139-

140. 
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 املطلب الثاني: التصورات األمنیة لألمن واالستقرار بمنطقة جنوب شرق آسیا 

م��ا مسرحًا لتنافس العديد من القوى العاملية ع�� رأسها الواليات املتحدة إن األهمية اإلس��اتيجية للمنطقة جعلت  

�� املصا�ح  التنوع  التقاء مصا�ح هذه القوى وغ��ها �اليابان والهند وأس��اليا. وع�� أساس هذا  والص�ن، ونقطة 

ستقرار باملنطقة، �� ظل والرؤى، تنوعت التصورات األمنية لتلك القوى �� املعادلة األمنية ل�حفاظ ع�� األمن واال 

�غ��ات هامة �شهدها القارة اآلسيو�ة بأكملها قد �عيد �شكيل النظام الدو�� وصياغة العالقات ب�ن القوى الك��ى  

 الفاعلة فيھ.

ومن أجل رسم صورة أو�ح للبيئة األمنية باملنطقة ومستقبل املعادلة األمنية ��ا، سنكتفي �� هذا املبحث بال��ك��  

رات األمنية لدول جنوب شرق آسيا، �� ح�ن سنفصل �� التصورات األمنية الصينية واألمر�كية �ش�ل ع�� التصو 

مستقل �� املباحث القادمة، حيث أن ل�ل واحدة م��ا تصور خاص ملصا�حها األمنية واإلس��اتيجية وكذا سياسات 

اإلقليمية، وذلك   األمنية  البيئة  للتعامل مع معطيات  ��  و�س��اتيجيات خاصة  لها مصا�حها  يكفل  الذي  بالش�ل 

 ال��اية بما �� ذلك مسائل التعاون اإلقلي�ي.

 الفرع األول: التصورات األمنية لدول جنوب شرق آسيا 
القوى   لك��ى  االهتمامات اإلس��اتيجية  �� صلب  تدخل  إس��اتيجية مهمة جعل��ا  بنية  آسيا  ملنطقة جنوب شرق 

خالل اآلونة األخ��ة �غ��ات مث��ة ل�جدل بفعل تنامي ال��ديدات  ليمية للمنطقةالعاملية. عرفت البيئة األمنية اإلق

األمنية التقليدية والشاملة املقوضة لالستقرار باملنطقة، ال��يء الذي دفع بدول املنطقة إ�� صياغة تصورات أمنية 

. هذه األخ��ة تنوعت ما ب�ن وفقًا ملعطيات �ل ف��ة ومتطلبا��ا هذه التصورات ش�لت مجتمعة ب�ى األمن اإلقلي�ي

وانضمام  املتحدة  الواليات  مع  للتحالف  البعض  واتجاه  منفرد،  �ش�ل  أمنية  إلس��اتيجيات  الدول  �عض  ان��اج 

إ�� األطر األمنية اإلقليمية متعددة األطراف أو االعتماد ع�� دبلوماسية اآلليات شبھ الرسمية و�ل هذا  البعض 

 . ��دف تحقيق االستقرار اإلقلي�ي

    اإلس��اتيجيات األمنية لدول جنوب شرق آسيا -أوال 

سنغافورة   تايالند،  الفلب�ن،  مال��يا،  إندونيسيا،  من  ل�ل  األمنية  اإلس��اتيجيات  ع��  ال��ك��  اإلطار  هذا   �� سيتم 

قرار اإلقلي�ي. وفيتنام نظرًا ألدوارها الرئيسية �� القضايا األمنية اإلقليمية وكذا ا�حفاظ ع�� توازن القوى واالست
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والواليات  الص�ن  من  ب�ل  املرتبطة  والفرص  لل��ديدات  تقييمها  طر�قة   �� تختلف  الدول  هذه  أن  سيالحظ  وما 

 املتحدة، �� ح�ن �ش��ك �� التفك�� اإلس��اتي�� للنظام اإلقلي�ي. 

، �عيشون ع��  ن �سمةمليو   220�عد إندونيسيا أك�� دولة أرخبيلية �� العالم بتعداد س�ا�ي قدره  إندونيسيا:    -1

من    جز�رة19.000  أك��  ��ا  العالم   �� إسالمية  دولة  أك��  وثقافية.  200و��  لغو�ة  إندونيسيا   44مجموعة  �انت 

ومنذ ذلك ا�ح�ن، ركزت سياسا��ا الدفاعية �ش�ل أسا��ي ع��    1949مستعمرة هولندية ونالت استقاللها سنة  

ال��ديدات الداخلية املقوضة لالستقرار السيا��ي وتماسك البالد، ف�انت األولو�ة األو�� �� بناء أمة تحت الرقابة 

رقم   للقانون  ووفقا  وا�جيش.  ل�ح�ومة  الدفاع   3/2002املش��كة  لسياسة  الرئي��ي  فالهدف  الدفاع،  لوزارة 

إلندونيسية هو حماية ودعم سيادة الدولة، ا�حفاظ ع�� السالمة اإلقليمية �جمهور�ة إندونيسيا املوحدة وضمان ا

واالضطرابات.  ال��ديدات  أش�ال  جميع  من  اإلندوني��ي  الشعب  للدفاع   45سالمة  الرئيسية  األهداف  تمثلت  لهذا 

 46��: 2008 لسنةاإلندوني��ي وفقا للكتاب األبيض للدفاع 

 ميع أش�ال ال��ديدات ضد إندونيسيا وشع��ا،ردع ج ✔

 إحباط العدوان العسكري ا�خار��، ✔

 السيطرة ع�� ال��ديدات العسكر�ة ال�ي من املمكن أن ت�ون لها أثار جانبية ع�� السيادة اإلندونيسية، ✔

 السالمة اإلقليمية وأمن األفراد، ✔

 اإلسهام �� االستقرار اإلقلي�ي والسالم الدو��. ✔

 

44 Adrian Vickers, A History of Modern Indonesia (Cambridge, Cambridge University Press ,2005), p 01.  

45 Rizal Sukma, Indonesia’s Security Outlook, Defence Policy and Regional Cooperation, in Asia Pacific Countries Security Outlook and its Implications for the 

Defence Sector, The National institute for Defence Studies, Japan ,2010, p 09. 

46 Ibid, pp 9-10. 
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تاب ع�� ضرورة تحس�ن إندونيسيا ملوقفها الدفا�� لدعم وحدة ا�جمهور�ة �� ظل استمرار ال��ديدات كما أكد الك

الرئيسية �اإلرهاب وا�حر�ات االنفصالية، لهذا أدركت إندونيسيا ا�حاجة إ�� �عز�ز قدرات قوا��ا الدفاعية ملواجهة 

، أين عرفت ز�ادة �� اإلنفاق 2010الر أمر��ي لسنةدو   بليون  4.5ال��ديدات األمنية البحر�ة. بلغت م��انية الدفاع  

من إجما�� الناتج ا�ح�� وذلك ��دف حماية املصا�ح االقتصادية والتجار�ة، إ�� جانب   %2إ��    0.9%العسكري من  

ردع املطالب الصينية باملنطقة االقتصادية ا�خالصة اإلندونيسية. هذا ويعد ا�جيش اإلندوني��ي أك�� قوة بتعداد 

العسكري إلندونيسيا .47ألف جندي احتياطي  40و  عادي ألف جندي330  اإلنفاق  املوا�� تصاعد  املن��  و�و�ح 

 .2015- 1990للف��ة ما ب�ن  

 2015-1990: اإلنفاق العسكري إلندونيسيا للف��ة ما ب�ن 02املنح�ى البيا�ي رقم        

 

: Kevin Anlidge 48Source 

 

47 Kevin Anlidge, Security in Southeast Asia, how are Southeast Asian Countries due to the Rise of China as a regional and Global Power? Master Thesis of 

Indonesian Relations, Victoria University of Wellington 2011, p 66. 
48 Kevin Anlidge. Op. Cit. 
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باستخدام نظام التمو�ل العسكري   F-16و  C130Jكما أفادت تقار�ر بأن إندونيسيا �ع��م شراء طائرات من طراز  

األمر��ي ا�خار��، كما ذكرت مجلة التكنولوجيا العسكر�ة بأن إندونيسيا وقعت مذكرة تفاهم مع �ور�ا ا�جنو�ية 

  750بتحديث القوات و�لغ �عداد القوات البحر�ة بـ    وهو ما �سمح  .4.549جيل    F-KXطراز  لتطو�ر طائرة مقاتلة من  

  سفينة دور�ة   41و سفينة حر�ية   21و فرقاطات  08رئيسية م�ونة من    مقاتلة  29، و�ضم سالح البحر�ة  ألف فرد

 .50سفينة لوجيستية 28ومقاتالت ساحلية مدعومة بـ 

الدفاعية       األمنية  لسياس��ا  كمحدد  التقليدية  غ��  األمنية  القضايا  مع  �عاملها   �� إندونيسيا  وارتكزت  هذا، 

باعتبارها جزء من قضايا الدفاع الوط�ي وع�� هذا النحو تقوم إندونيسيا بان��اج خطة قائمة ع�� �عز�ز قدرا��ا 

، وتتضمن هذه اإلصالحات ممارسة حظر ع�� ا�جيش بمنع الدفاعية بإدخال إصالحات دور�ة ع�� بني��ا العسكر�ة

إشراك ضباط عسكر��ن �� السياسة واأل�شطة التجار�ة والفصل ب�ن األدوار العسكر�ة والشرطة. إ�� جانب ذلك، 

التعاون  بتفعيل  وذلك  للدفاع  األول  ا�خط  باعتباره  الدبلوما��ي  و�شاطها  األمنية  سياسا��ا  ب�ن  إندونيسيا  تر�ط 

�ي والدو��. فع�� املستوى اإلقلي�ي، �س�� إندونيسيا للعب دور ر�ادي ضمن اتحاد اآلسيان إ�� جانب تحس�ن اإلقلي

 الدبلوماسية ا�حدودية لتسو�ة الن�اعات مع �ل من مال��يا، سنغافورة، الفلب�ن، فيتنام وتيمور الشرقية. 

لة ال�ي تتوفر عل��ا إندونيسيا، إال أ��ا �انت عرضة  بالرغم من األهمية ا�جيوس��اتيجية واإلم�انيات االقتصادية الهائ

للتطورات ا�جيوسياسية والتحديات األمنية والوت��ة املتسارعة لتحديث األس�حة ع�� الصعيد اإلقلي�ي واملتمثلة 

:�� 

 .تنامي القوة الصينية والذي يمثل أبرز جوانب التغي�� اإلس��اتي�� �� شرق آسيا ✔

 

49 Indonesia Defence Update, Military Technology, Vol 34, Issue 11,2003, p26. 

50 Rizal Sukma, Op. Cit., p 13. 
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ل�ي تمثل تحديًا كب��ًا لألمن والتماسك اإلقلي�ي إلندونيسيا، حيث أن التوترات ب�ن تزايد الن�اعات البحر�ة ا ✔

داخل   الوحدة  روابط  وأضعفت  ا�جانب�ن  ب�ن  العالقات  عقدت  آسيا  شرق  جنوب  دول  و�عض  الص�ن 

 51املنظمة اإلقليمية. 

لي�ي، فاإلنفاق الدفا��  قلق ا�ح�ومة اإلندونيسية من الوت��ة املتسارعة لتحديث األس�حة ع�� الصعيد اإلق  ✔

 52.2014عام بليون دوالر   344.2إ��  2010عام بليون دوالر  270.6من  %27.2بآسيا ارتفع بنسبة

✔   �� الرابطة املعقدة ب�ن القضايا األمنية التقليدية وغ�� التقليدية من شأ��ا أن �عقد املشهد اإلس��اتي�� 

 إندونيسيا. 

ر االستخدام العصري للدبلوماسية الدفاعية والذي تحولت �� إطارها املؤسسة  لهذا، و�عد ��اية ا�حرب الباردة، ظه

العسكر�ة إ�� أداة للقوة الناعمة أو اإلقناع لتحقيق أجندة دبلوماسية متنوعة. وأدرج العديد من الباحث�ن عددًا 

االتصاالت   53�� غرار: من األ�شطة ذات الصلة وال�ي يمكن ل�ح�ومة القيام ��ا �� إطار الدبلوماسية الدفاعية ع 

بالدول  الدفاع  مالحق  �عي�ن  السام�ن،  ا�جيش  وضباط  املد�ي  الدفاع  مسؤو��  ب�ن  األطراف  واملتعددة  الثنائية 

األجنبية، اتفاقيات التعاون الدفا�� الثنائية، �شر فرق التدر�ب، التدر�بات العسكر�ة الثنائية أو متعددة األطراف، 

 ها من املساعدات املادية. توف�� املعدات العسكر�ة وغ�� 

 �� ذات السياق، ال��مت الدبلوماسية الدفاعية اإلندونيسية بثالث مهام رئيسية: 

الثقة   -1 بناء  الشرا�ات تداب��  املعلومات،  تبادل  واملشاورات،  ا�حوارات  الرسمية،  الدولة  ز�ارات  وتتضمن 

 اإلس��اتيجية، تبادل املوظف�ن والتدر�بات العسكر�ة املش��كة. 

 

51 Rizal Sukma, Without Unity: No Centrality, Jakarta Post, 17 July 2012. 

https://bit.ly/2UEyyKA (accessed on 29/03/2017) 

52 International Institute for Strategic Studies, The Military Balance (London, Routledge, 2015), p 209.  

53 Andrew Cottey and Anthony Foster, Reshaping Defence and Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance, Adelphi Paper No 365, London, 

2004, P 07. 
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 و�شمل املساعدة العسكر�ة، شراء األس�حة،  �عز�ز القدرات الدفاعية -2

�شمل نقل التكنولوجيا، تنمية التعاون والبحث واالستثمارات �� املشاريع  الدفاعية   تطو�ر الصناعة الوطنية -3

 54 املش��كة.  

أو وزارة الدفاع، فخالل الف��ة املمتدة وأو�لت هذه النشاطات إ�� الو�االت امل�لفة إما قوات الدفاع اإلندونيسية      

هيمنت قوات الدفاع اإلندونيسية ع�� صناعة السياسة ا�خارجية بما �� ذلك صنع السياسات   1998إ��    1966من  

"دبلوماسي�ن  مجرد  العسكر�ون  الضباط  عمل  وأصبح  الوضع  �غ��  اليوم،  لكن  السبعينات.   �� الص�ن  تجاه 

 55فاع الثنائية ومتعددة األطراف اإلندونيسية.  مخلص�ن" �� إطار دبلوماسية الد

لتجنب أي حالة يتع�ن عل��ا    إس��اتيجية التحوط�� ظل هي�ل القوة املتغ�� بجنوب شرق آسيا، تبنت إندونيسيا      

و�النظر ملوقعها ا�جيوس��اتي��    56أن تقرر التح�� الحد من جان�ي القوى الك��ى املتنافسة ع�� حساب دولة أخرى. 

توى القوة العسكر�ة، من املستبعد أن تنت�ج إندونيسيا موقفًا عدائيًا اتجاه دول أخرى، ف�ي تجمع ما ب�ن آليات ومس

"املشاركة والت�امل اإلقلي�ي" مع مقار�ة "التوازن" الواقعية �� ش�ل التحديث العسكري والتعاون األم�ي مع الشر�اء 

إلندونيسية ع�� سلسلة كب��ة من ا�خيارات اإلس��اتيجية لتحقيق اإلس��اتيجي�ن. و��ذه الطر�قة تحافظ ا�ح�ومة ا

 57 أجندة سياس��ا ا�خارجية والدفاعية.

�� بحر املاليا،سنغافورة:    -2 يبلغ  2كم   660تبلغ مساحة    58سنغافورة جز�رة صينية تقع  بتعداد س�ا�ي   ،5.077 

نوب شرق آسيا. ساهمت عوامل املوقع مليون �سمة، تقع ضمن خطوط بحر�ة مهمة لالتصال ا�جيوس��اتي�� بج

 

54 Evan A. Laksmana, Regional Order by other Means? Examining the Rise of Defence Diplomacy in Southeast Asia, Asian Security, Vol 8, No 3, 2012. P 262. 

55 Rizal Sukma, Indonesia and China: The Politics of a Troubled Relationship (London, Routledge, 1999), p 04. 

56 Evelyn Goh, Meeting the China Challenge: The U.S in Southeast Asia Asian Regional Security Strategies, Policy Studies 16 East West Center, Washington, 2005, 

P P2-3. 

57 IIS Gindrarsah, Indonesia’s Defence Diplomacy: Harnessing the Hedging Strategy against Regional uncertainties, RSIS Working Paper, Singapore, 9 June 2015, 

p 06. 

58 Amitav Acharya, Singapore’s Foreign Policy: The Search for Regional Order (Singapore, World Scientific, 2008), p 23. 
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ا�جغرا��، نقص املوارد الطبيعية والتعدد العر�� �لها �� �شكيل السياسة ا�خارجية وكذا الدفاعية لسنغافورة وال�ي 

 59يحكمها منطق أولو�ات الدول الصغ��ة والذي من م��اتھ: الديناميكية، التغي�� والتعديل املستمر.

وكذا الدفاعية لسنغافورة بمرحلت�ن أساسيت�ن: مرحلة ا�حرب الباردة ومرحلة ما �عد   مر تطور السياسة ا�خارجية

ا�حرب الباردة. و�� �لتا املرحلت�ن اعتمد القادة السنغافور��ن ع�� تصورات املدرسة الواقعية �� العالقات الدولية 

 (البقاء، األمن الوط�ي) إ�� جانب املق��ب البنائي.

خالل هذه املرحلة، ركزت السياسة ا�خارجية لسنغافورة ع�� كيفية ضمان بقاءها وأم��ا :  مرحلة ا�حرب الباردة-أ 

الوط�ي ونموها االقتصادي بدون تدخل خار�� فضال عن كيفية إدارة انكشافي��ا داخليًا وخارجيًا. ع�� املستوى 

الفوض الدو��  النظام  ظل   �� للدول  العليا  األهداف  واألمن  البقاء  مثال  الصغ��ة الداخ��،  للدول  و�النسبة  وي 

،كما أن افتقار سنغافورة للموارد  60كسنغافورة، فإن ضمان البقاء بمفهومھ املادي واالقتصادي �عت�� أمرًا مص��ياً 

ضمان  مهمة  صعو�ة  جانب،  إ��  هذا  االقتصادي.  للنمو  مالزمة  عقبات  خلق  ا�حلية  األسواق  وصغر  الطبيعية 

الوط�ي داخل البناء االجتما�� السنغافوري متعدد األعراق. وتبنت سنغافورة �� هذه الف��ة الت�امل الوط�ي واألمن  

قو��ا  وتحس�ن  الداخلية  القضايا  حّل  الداخ��،  وضعها  تقو�ة  ع��  فركزت  أم��ا،  لضمان  الهو�زي  املق��ب 

 61االقتصادية، السياسية واألمنية.

أن القادة    Michael Leiferماي�ل ليفر  "، أو�ح  ع االنكشافيةسياسة سنغافورة ا�خارجية: التعامل مففي كتابھ "

الذي  التقليدي  الواق��  التصور  من  انطالقا  واحد،  بنمط  ا�خارجية  السياسة  قضايا  عا�جوا  السنغافور��ن 

 62�ستوجب ع�� الدول الصغ��ة أن تتما��ى مع العالم العدائي ا�خا�� من ح�ومة مش��كة.

 

59 Bilveen Singh, Singapore: Foreign Policy Imperatives of a Small State (National University of Singapore, Centre for Advanced Studies), 1988. 

60 N. Ganesan, Singapore’s Foreign Policy Terrain, Asian Affairs: An American Review, Vol 19, No 02, 1992, P67. 

61 Amitav Acharya, Op. Cit., pp 14-15. 

62 Michael Leifer, Singapore’s Foreign Policy: Coping with Vulnerability (London, Routledge, 2000), P65 

تضمنت �ونفرونتا��ي عمليات   : �� استجابة إندونيسيا لتشكيل اتحاد مال��يا النا��ئ عن عملية إ��اء االستعمار ال��يطا�ي �� جنوب شرق آسيا.1966- 1963�ونفرونتا��ي أو املواجهة   *

فورة وماليا وساراواك و�رو�ي وشمال بورنيو توغل مس�حة و�جمات بالقنابل وأعمال تخر�بية هدفت إ�� زعزعة االستقرار �� الواليات ال�ي �ان من املقرر إدراجها �� االتحاد و�� سنغا

 واملعروفة حاليا باسم صباح. أنظر: 
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سنغافورة   فموقع  االنكشافية،  تأُصل   �� والتار�خية  ا�جيوس��اتيجية  العوامل  أسهمت  ا�خار��،  املستوى  وع�� 

كدولة صغ��ة ذات أغلبية صينية مجاورة ألك�� ج��ا��ا املاليو��ن، أسهم �� �عميق حالة الال أمن وال�ي تضاعفت  

سنة   الفيدرالية  مال��يا  عن  سنغافورة  انفصال  ظروف  إندونيسيا   ،1965بفعل  أظهر��ا  ال�ي  العداوة  عن  فضال 

ال�ي بقيت را�خة �� أذهان القادة السنغافور��ن. وعليھ،   * أو املواجهةKonfrontasiاتجاهها خالل وعقب أحداث  

 ش�لت االنكشافية مسألة جوهر�ة �� السياسة ا�خارجية لسنغافورة. 

اردة من انكشافية سنغافورة. و انطالقا من التصور إ�� جانب هذا، صّعد تنافس القوي العظ�ى خالل ا�حرب الب

الواق�� للسياسات الدولية املتضمن التسليم بالغايات و اقتناص الفرص، عرفت سنغافورة كيف �ستغل ب��اعة 

سواء. حد  ع��  واالقتصادية  ا�جيوسياسية  الساحة  ع��  الباردة  ا�حرب  أحدث��ا  ال�ي  سياسيًا،    63الفرص  فجيو 

ة نظام توازن القوى اإلقلي�ي والذي �ان لصا�ح بقاءها ورفاهي��ا، واقتصاديا، نجحت �� تأم�ن استحسنت سنغافور 

نفسها   �شكيل  طر�ق  عن  الغر�ية  لألسواق  الوصول  وحر�ة  األجنبية  لالستثمارات  منتظم  عاملية تدفق  كمدينة 

global city     ��ع واملوافقة  الدو��  السوق  اقتصاد   �� نفسها �سرعة  إدماج  متعددة  بمع�ى  الشر�ات  استضافة 

ا�جنسيات �� وقت �شكك أغلب دول العالم الثالث ف��ا و�ذلك استطاعت سنغافورة ع�� جعل للدول الغر�ية حصة  

 64 �� بقاءها ورفاهي��ا.

مجمل القول، �انت ف��ة ا�حرب الباردة ونظام القطب�ن ف��ة استقرار �س�ي لسنغافورة، إضافة إ�� أن سلوكيات 

ى خالل هذه الف��ة منحت هامشًا معينًا من الفرص للدول الصغ��ة لتعز�ز ظروف استقرارها. و�� إطار القوى العظ� 

سع��ا �جذب اهتمام القوى الك��ى وردع أي �جوم محتمل، نجحت سنغافورة �� �شكيل روابط تجار�ة قو�ة ليس  

 65.مع الواليات املتحدة واليابان فقط بل مع االتحاد السوفيا�ي والص�ن أيضا

 

Indonesia announces Konfrontasi(confrontation), 20 Jan 1963   

https://bit.ly/2Vz9sg2 (accessed on 11/10/2018).  

63 Amitav Acharya, Op. Cit., p17. 

64 Amitav Acharya, Ibid. 

65 Tim Huvley, Defending the Lion City: The Armed Forces of Singapore (St. Leonard’s, NSW: Allen and Unwin, 2000), pp 3-4. 
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الباردة:  -ب ا�حرب  �عد  ما  جوهر مرحلة  االقتصادي  والرفاه  الوط�ي  األمن  البقاء،  شّ�ل  فقد  ذكره،  سبق  كما 

أهداف السياسة ا�خارجية السنغافور�ة لف��ة ا�حرب الباردة ساعدها �� تحقيقها ذلك: القدرة االقتصادية، القوة 

إذ مع ��اية ا�حرب الباردة، سيطر موضو�� اإلقليمية ��  العسكر�ة، ا�جهاز الب��وقراطي وطبيعة النظام السيا��ي.  

 امليدان االقتصادي وتوازن القوى اإلقلي�ي �� امليدان السيا��ي واألم�ي ع�� السياسة ا�خارجية السنغافور�ة. 

السياسة  لنجاح  الرئيسية  الرك��ة  آسيا  شرق  جنوب  بمنطقة  تطورها  ف�ان  اإلقليمية،  بموضوع  يتعلق  فيما 

لسنغافور�ة. حيث، كرست ا�ح�ومة جهودها الدبلوماسية لتطو�ر هذا امليدان وأقر القادة الرسمي�ن  ا�خارجية ا

كما أن الهيا�ل التدعيمية لالتحاد مثلت حجر األساس 66بإسهام اتحاد اآلسيان �� استقرار بيئ��م األمنية اإلقليمية. 

و�ات لالتحاد (املنتدى اإلقلي�ي لآلسيان، حوار فضال عن أن مق��ب متعدد املست  67للسياسة ا�خارجية لسنغافورة.  

و�الرغم  وقمة شرق آسيا) أسهم �ش�ل كب�� �� االستقرار واألمن اإلقليم�ن.  The Shangri La Dialogueشا�غاري 

من �شكيك �عض القادة السنغافور��ن �� مستقبل اآلسيان، إال أن سنغافورة �ان لها الدور �� �عز�ز دور االتحاد  

  .1992جانفي يا األمنية اإلقليمية باستضاف��ا ع�� سبيل املثال لقمة اآلسيان الرا�عة �� �� القضا

إضافة إ�� نزعة إصالحات السوق املوجهة بمنطقة جنوب شرق آسيا    GATTهذا، و�ان لألزمة االقتصادية بمنطقة  

�� دفع سنغافورة إ�� اإلمعان أك��    والنمو املث�� لل��ابط التجاري واالستثماري ب�ن شرق آسيا وجنوب شرقها، الفضل

�� فرص التجارة واالستثمار اإلقلي�ي، تضمن ذلك: تطو�ره ألسواق جديدة باملنطقة، ��جيعها لالستثمارات �شمال 

الص�ن، فيتنام، واتحاد اآلسيان. فتصور سنغافورة للتعاون اإلقلي�ي واسع ومرن، فاإلقليمية باملفهوم االقتصادي 

اتحاد اآلسيان  تت�ون من ثالث مس مال��يا و�ندونيسيا، ASEANتو�ات:  ، املستوى دون اإلقلي�ي يضم سنغافورة، 

ما ما �علق بموضوع توازن القوى اإلقلي�ي �� امليدان أ 68الباسفيك.-واملستوى اإلقلي�ي الك�� �شمل شرق آسيا وآسيا

ال�و  قوات  ع��  بداي��ا   �� اعتمدت  سنغافورة  أن  فيذكر  واألم�ي،  السياسة السيا��ي  و�تغ��  أم��ا  لضمان  منولث 

 

66 Amitav Acharya, Op. Cit., p 24. 

67 Kevin Anlidge. Op. Cit., p 69. 

68 Amitav Acharya, Op. Cit., P 25. 
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عام   ل��يطانيا  للشؤون 1968الدفاعية  الواق��  املق��ب  مع  تماشيًا  ا�خاص  مجهودها  ع��  سنغافورة  اعتمدت   ،

 ا�خارجية لضمان أم��ا ا�خاص. 

وذلك   والردع  الدبلوماسية  أساسيت�ن:  دعامت�ن  ع��  لسنغافورة  ا�حالية  األمنية  السياسة  جوهر  يقوم  وعليھ 

عالقات ل ع��  وا�حفاظ  تطو�ر  تنُشد  الدبلوماسية  ا�جز�رة، فدعامة   �� والسالم  االستقرار  قدر من  ع��  �حفاظ 

�� املرونة اإلقليمية. ال��ديدات واملساهمة  إ�� صّد  با�� الدول، �� ح�ن �س�� دعامة الردع  وقد شبھ   69جيدة مع 

الذي poisoned shrimp "�جم��ي املسموم  بـ «   " سياسة الردع لسنغافورةمستقبل القوة�� كتابھ "  جوز�ف ناي

 70 يبتلع أي �جوم محتمل. 

من جهة أخرى، تقوم السياسة األمنية لسنغافورة ع�� �عز�ز الثقة، التعاون وا�حوار البناء مع القوات داخل وخارج  

املتضمن: الدفاع النف��ي، الدفاع االجتما��،  �عز�ز الدفاع ا�جما��  إقليمها، حيث تركز سياسة الردع ع�� مفهوم  

ايا ذات الصلة بمنطقة جنوب شرق آسيا بصفة خاصة أو الدفاع املد�ي والدفاع العسكري، ��دف مواجهة القض 

ذات االهتمام العاملي املش��ك وال�ي تنحصر أساسًا �� مواجهة ال��ديدات الناشئة عن اإلرهاب و�شاطات ا�جرائم 

�ي  إ�� جانب ذلك، ترى سنغافورة أن التواجد األمر�71 العابرة للقوميات وكذا املساهمة �� أ�شطة اإلغاثة اإل�سانية. 

بآسيا عامل مهم ملوازنة صعود الص�ن واإلبقاء ع�� اليابان بم�ا��ا وكذا ا�حفاظ ع�� الوضع األم�ي القائم بجنوب 

�سمح بنشر القوات   1990سنة    مذكرة تفاهمشرق آسيا، وع�� هذا األساس وقعت سنغافورة مع الواليات املتحدة  

سنغافورة شر��ًا أمنيًا أمر�كيًا مهمًا �� املنطقة بالنسبة العسكر�ة األمر�كية �سنغافورة ومنذ ذلك ا�ح�ن أصبحت  

 ."72 اتفاقية اإلطار اإلس��اتي�� والتعاون الدفا�� ع�� " 2005للواليات املتحدة، �عد أن وقعا الطرفان سنة 

 

69 Defending Singapore in the 21st Century, Ministry of Defence, Singapore, 2000, p 12. 

70 Joseph S. Nye Jr, The Future of Power (New York: Public Affairs, 2011) p42. 

 . 144بن إسماعيل زكر�اء، مرجع سابق، ص  71

72 Carlyle. A. Thayer, Southeast Asia: Patterns of Security Cooperation, Australian Strategic Policy Institute (ASPI), Australia, 2000, p 17. 
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وذلك   73. ما يالحظ، أن سنغافورة اكتفت بمستوى توقيع االتفاقيات األمنية ولم تتجاوزها إ�� معاهدة أمنية رسمية    

لضمان أن الواليات املتحدة لن �غمرها بتواجدها كما حصل �� �ور�ا ا�جنو�ية واليابان، إضافة إ�� أ��ا ال تر�د أن 

تحالف  أنھ  ع��  الص�ن  تفسره  أن  يمكن  الذي  ال��يء  املتحدة،  الواليات  مع  موازنة  حالة   �� أ��ا  ع��  إل��ا  ينظر 

لواليات املتحدة للتحوط اتجاه صعود الص�ن العدوا�ي و الت�حي��،  فسنغافورة اختارت أن �ستفيد من ا  74ضدها. 

و �� بذلك تحاول أن �ساعد الواليات املتحدة ل�حفاظ ع�� تواجدها بمنطقة جنوب شرق آسيا، بينما تبقى �� 

ا�خار  سياس��ا  توجيھ  ع��  سنغافورة  عملت  األخ��،  و��  الص�ن.  مع  وتجار��ا  عالق��ا  ع��  اإلبقاء  ع��  جية قادرة 

والدفاعية لف��ة ما �عد ا�حرب الباردة لتعز�ز مؤسساتية االقتصاد السيا��ي اإلقلي�ي، بينما أبقت ع�� ال��تيبات 

 األمنية القائمة منذ ف��ة ا�حرب الباردة. 

�عت�� سنغافورة أفضل مثال لكيفية استغالل صناع القرار للواقع ا�جيو�وليتي�ي لتغلغل القوى العظ�ى باملنطقة 

الواسعة  لصا�ح  اإلقليمية  األمنية  إس��اتيجي��ا  تأسيس  إ��  دفعها  والعسكر�ة  ا�جغرافية  قو��ا  فمحدودية  ها. 

 75 بالدرجة األو�� ع�� استعارة القوة السياسية والعسكر�ة من القوى اإلقليمية.

��ا وتحالفها مع الواليات سن�كز �� هذا اإلطار ع�� اإلس��اتيجية األمنية لتايالند، أما ما يتعلق �عالقاتايالندا:    -3

املتحدة فسيتم التطرق إليھ �� عنصر سياسة التحالفات.  سعت تايالندا منذ نيلها لالستقالل لصياغة إس��اتيجية 

أمنية توافقية ب�ن جوارها اإلقلي�ي املضطرب ووضعها الداخ�� املتقلب، حيث واجهت نزاعات حدودية مع �ل من 

ى تواجھ تايالندا االنفصالي�ن ا�جنو�ي�ن "مسل�ي املاليا"، لهذا رأت أنھ من الواجب ميانمار وكمبوديا، ومن جهة أخر 

 76عل��ا العمل وفق ثالث مرتكزات لبناء إس��اتيجية أمنية مت�املة تمثلت أساسًا ��:

 �عز�ز القدرات الدفاعية للقوات املس�حة، ✔

 

73 Simon S. C Tay, Asia Alone: The Dangerous Post-Crisis Divide from America (Singapore, Wiley, 2010) p 144. 

74 Kevin Anlidge, Op. Cit., p 75. 

75 Evelyn Goh, Great Powers and Southeast Asian Regional Security Strategies: Omni-Enmeshment, Balancing and Hierarchical Order, Institute of Defence and 

Strategic Studies, (IDSS), Singapore, 2005, p 10. 

 .143بن إسماعيل زكر�ا، ص  76
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 تنسيق ا�جهود مع املؤسسات ا�ح�ومية األخرى، ✔

 عالقات التعاون األم�ي مع دول ا�جوار اإلقلي�ي والعالم. �عز�ز  ✔

املنظومة   إصالح  ع��  أك��  ال��ك��  إ��  التقليدية  غ��  ال��ديدات  تنامي  لصا�ح  التقليدية  ال��ديدات  تراجع  ودفع 

العسكر�ة وتجه��ها بأحدث تقنيات الدفاع لتصبح أك�� كفاءة وقدرة ع�� التعامل مع هذه القضايا، لهذا عملت 

تايالندا ع�� �عز�ز التعاون األم�ي مع دول ا�جوار �الص�ن واليابان، الهند إ�� جانب العمل ع�� ز�ادة النشاط التعاو�ي  

األم�ي مع الواليات املتحدة. فلتايالند تار�خ طو�ل �� جذب و��خ�� قوة الدول الك��ى �� صياغة إس��اتيجي��ا األمنية 

حظ �� تحالفها مع الواليات املتحدة واصطفافها الحقًا إ�� جانب الص�ن للتعامل القومية واإلقليمية، وهو ال��يء املال 

 1980.77و 1970مع ال��ديد الفيتنامي ب�ن عامي 

واالتفاقيات   األطراف  متعددة  املؤسسات  استخدمت  حيث  لسنغافورة،  مشا��ة  إس��اتيجية  بان�وك  انت�جت 

إ�� املنطقة �وسيلة   الك��ى  التجارة لضمان االستقرار، فوقعت ع�� سبيل املثال  التجار�ة �جذب القوى  اتفاقية 

مع أس��اليا، الص�ن والهند. كما سمح املوقع املثا�� لتايالند عند ملتقى طرق شمال شرق وجنوب شرق    FTA ا�حرة

 وجنوب آسيا أن �عزز من املؤسساتية اإلقليمية. 

الهند كقوة عظ�ى إلبداء االهتمام باملنطقة، إال أن  إ�� جانب هذا، �س�� �ل من تايالندا وسنغافورة إ�� ��جيع  

 Thaksinثاكس�ن شينا واترا بان�وك بذلت جهدًا دبلوماسيًا مضاعفًا مقارنة �سنغافورة حيث حاول رئيس وزرا��ا  

Shinawatra    مثل االقتصادية  املنظمات  خالل  من  آسيا  جنوب  مع  الروابط  (بنغالد�ش،    BIMSTECبت�جيع 

س��يالن�ا وا�جمعية التعاونية االقتصادية التايالندية)، وكذا صياغة منتدى حوار ع�� إقلي�ي جديد الهند، ميانمار،  

 78 والذي يجمع دول شرق وجنوب آسيا، إضافة إ�� دول الشرق األوسط. (ا�حوار التعاو�ي اآلسيوي)

 

77Evelyn Goh, Op. Cit., p 11. 

78 Surakiart Sathirathai, Thailand and The United States: Two Centuries of Partnership, Speech to Asia Society, Washington D.C September 20, 2004 

https://bit.ly/2AOWPUT(accessed on 20/10/2017).   
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سيو�ة، �عد أن قام االنقالب و�انت هذه التحر�ات بمثابة محاوالت لتقو�ة الدور القيادي لتايالند �� الشؤون اآل 

  �� أحد   2006سبتم��  العسكري  مع  حوار  و��  اإلقلي�ي.  التايالندي  النشاط  وتثبيط  التايالندية  ا�ح�ومة  �عزل 

املستشار�ن ا�ح�ومي�ن التايالندي�ن أو�ح أنھ هناك اعتقاد مش��ك بأن استغالل املوقع اإلس��اتي�� لتايالند �ساعد 

ختلفة من آسيا العظ�ى مما �� استعادة الدور التقليدي �جنوب شرق آسيا كجسر إس��اتي�� ير�ط ب�ن أجزاء م

استقرارا. أك��  ك�ل  املنطقة  ا�خارجية    79سيجعل  وز�ر  أشار  ذاتھ،  السياق  يو  و��  السابق   George Yeoجورج 

لسنغافورة أن منطقة جنوب شرق آسيا تمثل جسرًا ومنطقة عزل ما ب�ن أعظم املناطق ا�حضار�ة للص�ن والهند،  

 80 ل املنطقة أبدًا أل��ا بمثابة منطقة عزل دون أن �عرقل حركة التجارة.فلم تقم الص�ن وال الهند �غزو أو احتال

إ��   العظ�ى  القوة  الخ��اق  ا�جيوسيا��ي  الواقع  بتحو�ل  ف��ا  القرار  صناع  محاولة   �� وتايالند  سنغافورة  �ش��ك 

لقوى العظ�ى بال��و�ج فائد��م، من خالل رفعهما ملستوى األهداف الوطنية املتمثلة بتنويع العالقات الثنائية مع ا

 لها كعناصر أساسية �� سياسات إدارة االستقرار اإلقلي�ي.

نيلها الستقالل عن الواليات املتحدة سنة  :  الفلب�ن  -4 للفلب�ن ع�� ثالث 1946�عد  ارتكزت السياسة ا�خارجية   ،

وت ا�حقوق  حماية  االقتصادي،  األمن  وتحقيق  ترقية  الوط�ي،  األمن  و�عز�ز  حماية  ومصا�ح دعائم:  رفاهية  رقية 

الفلب�ن با�خارج، هذه الر�ائز دعم��ا ثمانية حقائق للسياسة ا�خارجية من أهمها: الص�ن، اليابان والواليات املتحدة. 
81  �� الفلبي�ي  الفلب�ن ترفض ا�حرب �أداة للسياسة الوطنية وتدعم    7الفقرة  2املادة  ، لهذا أو�ح الدستور  أن 

 82 لم، املساواة والعدالة. القانون الدو�� وسياسة الس

ولتحقيق أهداف سياسا��ا ا�خارجية، �عتمد الفلب�ن �شدة ع�� اتحاد اآلسيان حيث �ش�ل مبادئھ حجر األساس 

و�لها  اإلقليم�ن  والتنمية  السلم  و�عز�ز  االجتما��  التقدم  االقتصادي،  النمو  �سريع  وكذا  ا�خارجية  لسياس��ا 

 

79 Evelyn Goh, Op. Cit., p 128. 

80 Foreign Minister, George Yeo, The U.S Role in the Asian Dream, Asia week, April 20,2001. 

https://bit.ly/2octCAA (accessed on 20/10/2017). 

81 Kevin Anlidge, Op. Cit., p 78. 

82 Philippine’s Department of Foreign Affairs: Philippine Foreign Policy 

https://bit.ly/35GnYrd  (accessed on 11/10/2017). 
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باملصادقة ع�� ميثاق اتحاد اآلسيان لدعم هذا   2008ذا، قامت الفلب�ن سنة  وله83متضمنة �� الدستور الفلبي�ي. 

املبدأ إ�� حد أ�عد، كما حاولت أن تتعامل مع نزاعها ا�حدودي مع الص�ن ببحر الص�ن ا�جنو�ي حول جزر سبارت�� 

أصبح يمثل السياق والذي    الص�ن للشراكة اإلس��اتيجية للسلم واالزدهار-اإلعالن املش��ك ب�ن اآلسيانمن خالل  

الص�ن مع  للتعامل  قدرة 84اإلقلي�ي  ضعف  دفع  للتحوط.  سياس��ا   �� اآلسيان  اتحاد  ع��  اعتمادها  جانب  إ��   ،

  2001سبتم��    11أحداث  ومؤخرا    1995القوات املس�حة الفليبينية �� الرد ع�� حادثة بحر الص�ن ا�جنو�ي سنة  

مرا إعادة  إ��  الفلب�ن  اإلرهاب،  ظاهرة  لوزارة  وتنامي  البيضاء  األوراق  أقرت  وقد  الدفاعية  وقدرا��ا  سياس��ا  جعة 

أنھ نتيجة ترك�� القوات املس�حة ع�� عمليات مجا��ة أعمال التمرد الداخلية تم إهمال الدفاع   1998الدفاع سنة  

 ا�خار�� للفلب�ن (مطالبة ا�جنوب االنفصال عن الشمال وتبن��ا للعمل املس�ح). 

سنة   ومنذ  قدرا��ا   2004وعليھ،  تحس�ن  ��دف  الدفا��  مجالها   �� إصالحية  برامج  تنفيذ  ع��  الفلب�ن  اعتمدت 

املتقلب. ا�جوار  عن  امل��تبة  ا�خارجية  وكذا  الداخلية  البيئة  عن  الناجمة  األخطار  ملواجهة  ونتيجة 85العسكر�ة 

  2012البيضاء للدفاع لسنة    ا�حاجة املستمرة لألمن والس�� ا�حثيث لعصرنة القدرات العسكر�ة، تضمنت األوراق

رؤ�ة حول صيغة اإلصالح والتحول الدفا�� الفلبي�ي وال�ي �عكس تماما التوجھ نحو اإلصالح والذي من شأنھ تلبية 

االحتياجات األمنية ملرحلة القرن الواحد والعشر�ن ال�ي �عرف ��ديدات أمنية من نوع مغاير ملا عهدتھ املنطقة. كما  

قدرة    2028هم القضايا ال�ي يجب أن �شملها اإلصالح األم�ي الذي يتوقع أن ُيفرز بحلول سنة  تضمنت هذه األوراق أ

 الفلب�ن ع�� مواجهة األخطار األمنية التالية: 

 ا�حفاظ ع�� سالمة واستقرار الفلب�ن من ال��ديدات ا�خارجية والداخلية،  ✔

 تأم�ن ا�جتمع ودعم السلطات ا�حلية، ✔

 

83 James Sentinel, Security Assessment South East Asia: External Affairs, Philippines, London, 2010, P 02. 

84 Ibid. .P 03. 

 . 142يل زكر�اء، مرجع سابق، ص بن إسماع 85
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 الطبيعية ومن صنع اإل�سان، ا�حد من تأث��ات ال�وارث ✔

 دفع وتوسيع التعاون األم�ي الدو��، ✔

 86�عز�ز نزاهة املؤسسات الدفاعية باالش��اك �� املبادئ املقبولة إلصالح القطاع األم�ي.  ✔

دائما و�� إطار سع��ا لضمان أم��ا الداخ�� وا�خار��، قامت الفلب�ن بتحديد عالقا��ا مع الواليات املتحدة، وذلك  

لقانون حظر إقامة قواعد أجنبية ع�� األرا��ي الفلبينية، وع�� إثره أج��ت أمر��ا ع��    1991�عد إصدارها سنة  

  .Clark Air Baseكالرك  القاعدة ا�جو�ةوكذا  Subic Bayبخليج سبيك غلق قواعدها العسكر�ة 

املتحدة،      الواليات  مع  رسمية  عسكر�ة  بتحالفات  تتمتعا  اللتان  الوحيدتان  الدولتان  وتايالندا  الفلب�ن  �عت�� 

و�الرغم من تراجع أهمي��ا خالل ف��ة ��اية ا�حرب الباردة، إال أ��ما أعادتا إحياء هذه التحالفات استجابة لل��وض 

لصي�ي. فع�� سبيل املثال، أعر�ت مانيال عن أسفها بإ��اء اتفاقية القواعد العسكر�ة مع الواليات األمر�كية سنة ا

 Mischief Reef، وذلك �عد اكتشافها للمنشأة الصينية ودور�ات التفتيش البحر�ة حول الشعب املرجانية  1991

إ��    1999ال��يء الذي دفع بمجلس الشيوخ الفلبي�ي سنة  وهو  87بجزر سبارت�� املتنازع عل��ا ببحر الص�ن ا�جنو�ي،

التصديق ع�� اتفاقية القوات الزائرة وال�ي أعادت تجديد التحالفات من خالل التدر�بات العسكر�ة املش��كة سنة 
88.2000 

سنة   سنة  2001و�عد  األمر�كية  املقاتلة  القوات  �شر  تم  أين  كب��  حد  إ��  التحالف  ُدعم  ود  2002،  عم  لتدر�ب 

القوات العسكر�ة الفلبينية �� معرك��ا ضد أعمال التمرد �جماعة أبو سياف مينداناو وا�جماعة اإلسالمية وهذا ��  

 

86 Department of National Defence, Philippine Defence Transformation White Paper, Department of National Defence, Philippine, July 23, 2012, p p 5-7. 

87 Evelyn Goh, Great Powers and Hierarchical Order in Southeast Asia: Analyzing Regional Security Strategies, International Security, Vol 32, No3, (winter 

2007/2008), p 134. 

88 Renato Cruz De Castro, The Revitalized Philippine-US Security Relations: A Ghost from the Cold War or an Alliance for the 21st Century, Asian Survey, Vol 43, 

No6 (November-December 2003), p 79. 
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ببحر الص�ن ا�جنو�ي،    Balikatanكما دأب ا�حليف�ن ع�� إجراء تدر�بات سنو�ة عرفت بـ  89إطار حر��ا ضد اإلرهاب. 

يخ التواجد األمر��ي باملنطقة كرادع شامل، األمر الذي منح  الفلبي�ي النشط ع�� ترس-وساعد التحالف األمر��ي

 90الواليات املتحدة دور استشاري طو�ل املدى �� عملية عصرنة القوات املس�حة الفلبينية.

 30مضاعفة دعمها العسكري للفلب�ن من    2005 أكتو�رومواصلة للتعاون ب�ن الطرف�ن، أعلنت واشنطن �� ��اية  

عن تأسيس اتفاقية أمنية جديدة وال�ي �غطي التعاون    2006، كما أعلن الطرفان ��  دوالر مليون  55إ��    دوالر مليون 

الدعم  وأسهم  هذا  العسكر�ة.  غ��  وال��ديدات  األمراض  الطبيعية،  ال�وارث  القرصنة،  التمرد،  أعمال  مجال   ��

) الفلبينية  املس�حة  القوات  دور  �غ��   �� الدفاعية  لإلصالحات  مAFPاألمر��ي  إ��  )  الداخلية  األمنية  العمليات  ن 

. إ�� جانب ذلك، تتلقى الفلب�ن حاليًا ثالث 2016الدفاع ا�حدودي بما ف��ا تنمية القدرات األمنية البحر�ة �� سنة  

أمدت   2007وسنة    91الباسفيك.-) بمنطقة آسياIMEFأك�� مساهمة مالية للتمو�ل العسكري والتعلي�ي الدو�� (

�� ش�ل تجه��ات وخدمات التمو�ل، فالفلب�ن تأ�ي ��    مليون دوالر  76وات املس�حة الفلبينية بـ  الواليات املتحدة الق

 املرتبة الثانية عشر ألك�� املستفيدين من التمو�ل العسكري األجن�ي للواليات املتحدة. 

امل الواليات  إسهام  ع��  باالعتماد  الدفاعية  منظوم��ا  إلصالح  مساع��ا  الفلب�ن  تواصل  �س�� وعليھ،  لذا  تحدة 

ع��   املش��ك  ل�حفاظ  الدفاع  إقامة   1952لسنة  معاهدة  من  تمك��ا  ال�ي  األمنية  ال��تيبات  ع��  اإلبقاء  أجل  من 

و��ن  بي��ا  التوازن  إلحالل  وكذا  لقوا��ا  القتالية  الكفاءات  لز�ادة  األمر�كية  ملتحدة  الواليات  مع  مش��كة  تدر�بات 

الفلبي�ي، طور الفلب�ن برنامج -�� أوراق الدفاع والتقييم الدفا�� املش��ك األمر��يالواليات املتحدة. هذا، واستنادا إ

 ��دف تنمية قدرات القوات املس�حة الفلبينية مرورًا بثالث مراحل:   DFPإصالح دفا�� 

 ��دف �عز�ز القدرات للقيام �عمليات أمنية داخلية.  )2006-2011املرحلة األو�� (

 

89 Rommel C. Banlaoi, The Role of Philippine-US Relations in the Global Campaign against Terrorism: Implications for Regional Security, Contemporary Southeast 

Asia, Vol 24, N02, (August 2002), p 300. 

90 Zhair Kun, What Underlies the U.S-Philippine Joint Military Exercise? Beijing Review, March 14, 2002, pp 8-9 

91 Carlyle A Thayer, Op. Cit., p 16. 
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 �شهد تحس�ن الدفاع ا�حدودي. ) 2012-2017املرحلة الثانية (

 92وال�ي ستشهد بدورها تقو�ة أك�� للدفاع ا�حدودي وكذا قدرات حفظ السالم. ): 2018-2023املرحلة الثانية (

منية إ�� جانب هذا �لھ، فالسياسة الدفاعية بالفلب�ن تظهر بأن الفلب�ن تبنت سياسة التحوط لتل�ي احتياجا��ا األ   

عن طر�ق التخطيط لز�ادة قدر��ا الدفاعية، ولكن �� الوقت نفسھ التأكيد ع�� حاج��ا أن ت�ون قادرة ع�� طلب  

 93 املساعدة من دول أخرى و�التحديد الواليات املتحدة من خالل تحالفها الرس�ي معها. 

البالد)، وقد حدد خالل اجتماعھ (ا�حزب الوحيد ب  VCPضع فيتنام لسيطرة ا�حزب الشيو�� فيتنامي  : ت   فيتنام  -5

سنة   العاشر  ع��    2006الوط�ي  ا�حفاظ   �� األسا��ي  هدفها  يتمثل  ال�ي  لفيتنام،  ا�حالية  ا�خارجية  السياسة 

االستقالل واالعتماد الذا�ي من خالل التعاون والتطور السلم�ن. ووضعت رسميًا مهام السياسة ا�خارجية من أجل:  

األم للبيئة  ا�حكمة  االجتما�� ا�حماية  التطور  لتسريع  مالئمة  دولية  أوضاع  إحداث  للتصنيع  -نية،  االقتصادي 

 94الوط�ي، التحديث، البناء والدفاع الوط�ي.

تتما��ى السياسة ا�خارجية لفيتنام مع معظم دول اآلسيان ال�ي حرصت منذ نيلها لالستقالل ع�� حماية سياد��ا 

اقت لتطو�ر  اهتماما  وأولت  ا�خار��  التدخل  �عتمد من  ذلك،  ولتحقيق  وا�جتمع.  السياسية  صادا��ا، مؤسسا��ا 

، حاولت فيتنام بتول��ا إلدارة الرئاسة الدور�ة  2010 جانفيفيتنام ع�� عضو���ا باتحاد اآلسيان ومنتدياتھ. ففي  

ن  لالتحاد حشد الدعم اإلقلي�ي للردع ا�جما�� ضد التصرفات الصينية ببحر الص�ن ا�جنو�ي، وكذا تنفيذ إعال 

 2004 .95 سلوك األطراف الذي وقع �� 

منظمة دولية من بي��ا األمم املتحدة، منظمة التجارة الدولية، صندوق النقد    63إجماال، تنت�ي فيتنام إ�� عضو�ة  

منظمة غ�� ح�ومية. و�عت�� الدبلوماسية خط الدفاع   650الدو�� والبنك الدو��، إ�� جانب احتفاظها �عالقات مع 

 

92 Kevin Anlidge, Op. Cit., p 85. 

93 Kevin Anlidge, Op. Cit., pp 80-81. 

94 Vietnam Foreign Policy,  

https://bit.ly/30S3FDE (accessed on 20/10/2017). 

95 Andrew T.H Tan, Security Strategies in the Asia-Pacific: The United States Second Front in Southeast Asia, (New York, Palgrave Macmillan, 2011) p 152. 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://bit.ly/30S3FDE


Page 40 of 63 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

September 27, 2022      

أن فيتنام �عت�� دائما أن ا�حافظة ع��  " :2009لسنة    األوراق البيضاء للدفاع الوط�يام، وقد أو�حت  األول لفيتن

بيئة سلمية ومستقرة من أجل التطور االجتما�� واالقتصادي، التصنيع والعصرنة و��شاء اقتصاد سوق اش��ا�ي  

الدفاع  لسياس��ا  الثابت  والهدف  العليا  الوطنية  املص�حة  بمثابة  الوطنية". موجھ  أن   96ية  األوراق  ذات  وتضيف 

السياسة الثابتة لفيتنام تتمثل �� حّل الن�اعات التار�خية وحديثة النشأة حول السيادة اإلقليمية �� ال�� والبحر 

 97من خالل الوسائل السلمية استنادا للقوان�ن الدولية. 

بر�طانيا العظ�ى وجاء ذلك كردة فعل ال�عدام   تطورت السياسة ا�خارجية ملال��يا منذ استقاللها عن مال��يا:    -6

االستقرار اإلقلي�ي �عد االستقالل، تنافس القوى العظ�ى خالل ا�حرب الباردة والتغ��ات الناتجة عن ��اية ا�حرب 

الص�ن وآسيا املال��ية ع��  -الباردة وصعود  ا�خارجية  السياسة  وترتكز  العاملي.  نفوذ لالقتصاد  كمركز  الباسفيك 

 98مبادئ:

ترتكز ع�� دعم مال��يا ل�ل من األمم املتحدة، ال�ومنولث ال��يطا�ي، قمة شرق  :  Multi-Lateralismالتعددية   ❖

آسيا واملنظمات الوطنية املتعددة وال�ي شيدت من األعضاء األساسي�ن لرابطة اآلسيان وال�ي تجذب املشارك�ن 

 �ا الالتينية. ا�حيط الهادئ وتر�طهم بأورو�ا وأمر�-الرئيسي�ن �� آسيا

وترابطا    �عضها  مع  ت�افال  أك��  الدول  �جعل  كن�ج  اللي��الية  واملؤسساتية  البنائية  املقار�ة  مال��يا  تبنت 

والتعاون لإلبقاء ع�� األمن العاملي. فع�� سبيل املثال، و�الرغم من االنتقادات ال�ي وجهت للمنتدى اإلقلي�ي التحاد 

االرتقاء إ�� منظمة أمنية إقليمية قادرة ع�� تنسيق استجابات الدول ضد ال��ديدات ) و�جزه عن  ARFاآلسيان (

للتوافق مع القضايا �ش�ل أو�ح والضغط ع�� الدول  األمنية بآسيا، ترى مال��يا بأن املنتدى مفيد �أي منظمة 

 ZOPFAN (Zone Of Peace, Freedomاألعضاء لالمتثال إ�� مفهوم اآلسيان ملنطقة السلم، ا�حر�ة وا�حيادية

 

96 Vietnam National Defence, Socialist Republic of Vietnam Ministry of National Defence, Hanoi, 2009, p 11. 

97 Ibid, p 12. 

98 Tang Siew Mun, Malaysia and Northeast Asia, in Abdul Razak Baginda, Malaysia’s Foreign Policy: Continuity and Change (Malaysia, Marshall Cavendish, 2007) 

p 92. 
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99.And Neutrality)   ديدات�� دبلوماسيا ضد  للتحوط  مال��يا  اإلس��اتيجية قد ساعدت  أن هذه  الوا�ح  ومن 

 القوى الك��ى.

�عت�� حجر األساس ملقار�ة مال��يا �� عالقا��ا ا�خارجية، ف�ي �عت�� أحد األعضاء املؤسس�ن التحاد :  اإلقليمية  ❖

" املنادي باتخاذ ن�ج اآلسيانبرزهم تأث�ً�ا وفعالية داخل االتحاد، حيث عملت ع�� ترقية "، وأ1967اآلسيان سنة  

.  هذا إ�� جانب عضو���ا �� العديد من ال��تيبات اإلقليمية ع��  ZOPFANالقرارات �ش�ل توافقي وترقية مفهوم  

. EAS ، قمة شرق آسياAPEC الباسفيك-، التعاون االقتصادي آلسيا TPPغرار اتفاقية الشراكة ع�� باسيفيكية

�انت باق��اح أو�� من مال��يا والص�ن ��دف استبعاد �عض القوى اإلقليمية   2005فانطالقة هذه القمة سنة  

 لسياسة االتجاه شرقاً 1981 مال��يا منذ إطالق رئيس وزرا��ا مهات�� سنة  100ا�حتملة �الهند، أس��اليا ونيوز�لندا. 

سياس��ا توجيھ  إعادة  من  الرئيسية    كجزء  الدول  من  �عت��  آسيا،  شرق  نحو  العظ�ى  بر�طانيا  من  ا�خارجية 

واليابان الص�ن  نمو  مع  التعامل  ع��  للمساعدة  آسيا  شرق  قمة  لتشكيل  إس��اتيجية 101الداعمة  إطار   ��  .

واليابان  الص�ن  صعود  عن  الناتج  ا�خطر  ملواجهة  الدولية  املؤسسات  استخدام  إ��  مال��يا  تحاول  التحوط، 

 استجابة الواليات املتحدة لذلك. و 

مركز جنوب شرق آسيا اإلقلي�ي �حار�ة اإلرهاب يجمع ب�ن التدر�ب و�ناء    2003إ�� جانب ذلك، أسست مال��يا ��  

 102القدرات لعدد الدول والشر�اء �� املنطقة.

  .(OICالمي (حافظ مال��يا ع�� هذا املبدأ من خالل عضو���ا بمنظمة املؤتمر اإلس: التضامن اإلسالمي ❖

 

99 Kevin Anlidge, Op. Cit., p 48. 

100 X, D and K, Op. Cit., p47. 

101 Sayed Hamid Alban, Op. Cit., p 10. 

102 Xenia Dormandy, Rory Kinane, Asia-Pacific Security: A Changing Role for The United States, Chatham House Report, The Royal Institute of International 

Affairs, London, April 2014, p 29. 
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فيما يتعلق بالسياسة الدفاعية ملال��يا، ف�ي ترتكز ع�� ثالث قواعد أساسية: املصا�ح اإلس��اتيجية، مبادئ الدفاع 

ومفهوم الدفاع الشامل. والهدف من وراء ذلك هو ا�حفاظ ع�� بيئة إقليمية دولية سلمية ومستقرة لدعم األولو�ة  

 و�النسبة للمصا�ح اإلس��اتيجية ف�ي تضم ثالث مستو�ات: 103قتصادي.العليا ملال��يا ومواصلة التطور اال

املنطقة االقتصادية ا�خالصة، مضيق سنغافورة  املناطق ا�جاورة ● املياه الوطنية، مضيق ملقا،  : األرض، 

 Sarawak سرواكو  Sabahصباح واملمر املائي ب�ن شبھ ا�جز�رة املالو�ة و 

 و�حر الص�ن ا�جنو�ي. Andamanزر أندمان : جنوب شرق آسيا، جاملناطق اإلقليمية ●

 104 .: الروابط التجار�ة العاملية، السلم العاملي وعدم عرقلة التجارة العاملية املال��ية املناطق العاملية ●

واملساعدة   اإلقلي�ي  التعاون  الذا�ي،  االعتماد  مبادئ  إ��  املال��ية  الدفاعية  السياسة  ترتكز  ذلك،  جانب  إ�� 

 ا�خارجية. 

: يدعو هذا املفهوم أن ت�ون مال��يا قادرة ع�� التعامل �ش�ل مستقل مع املشا�ل األمنية  االعتماد الذا�ي ●

 الداخلية واملنطقة األمنية املباشرة وهو بذلك �عت�� حجر األساس للسياسة الدفاعية ملال��يا.

اإلقلي�ي ● ��ديد  التعاون  اآلسيان هو  رابطة  دول  ��ديد  أن  إ�� فرضية  يرتكز  الدفاعية :  والعالقات  ملال��يا 

 الثنائية.

: تدرك مال��يا بأ��ا ال �ستطيع الدفاع عن نفسها ضد جميع ال��ديدات األمنية، ففي  املساعدة ا�خارجية  ●

العقيدة   �� التغ��ات  ملواكبة  العسكري  والتدر�ب  واملادي  املعنوي  الدعم  إ��  بحاجة   �� السلم  وقت 

 دات العسكر�ة متقدمة �الطائرات املقاتلة والغواصات. العسكر�ة، التكنولوجيا وتوف�� املع

 

103 Kevin Anlidge, Op. Cit., p 50. 

104 Malaysian National Defence Policy (2011) 

https://bit.ly/2LSuWS6 (accessed on 08/11/2017). 
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 Fiveفال��تيب الرس�ي الوحيد الذي وضعتھ مال��يا �� مجال الدفاع العسكري هو اتفاقية دفاع القوى ا�خمسة  

Power Defence Agreement (FPDA)   ملوقفها األساس  �ش�ل  مازال  الذي  املتحدة  األمم  ميثاق  جانب  إ�� 

وضمانًا م��ا ملبدأ االعتماد الذا�ي، ف�ي تدعم   105ا�حق �� الدفاع عن نفسها ضد العدوان ا�خار��.الدفا�� ويعط��ا  

الذاتية   للمساعدة  الواق��  ا�حفاظ ع�� قوة دفاع ذات   Self-helpاملفهوم  الردع و ذلك بواسطة  لفكرة  بدعمها 

ا الروابط  عن  فضال  عدوان،  أي  لردع  فعالة  قتالية  بقدرات  تتمتع  دول مصداقية  و��ن  بي��ا  املقر�ة  لدفاعية 

 ال�ومنولث �� إطار االتفاقية السابقة. 

تنوع         إ��  أدى  أولو�ا��ا  واختالف  آسيا  شرق  جنوب  لدول  ا�جغرا��  املوقع  اختالف  أن  إ��  األخ��،   �� نخلص 

الدول األوضاع  �ستغل  كيف  عرفت  املثال  سبيل  ع��  فسنغافورة  األمنية.  إس��اتيجيا��ا  النطالقها واختالف  ية 

متعددة  للمؤسسات  وتايالندا   �� استخدامها  جانب  إ��  األجنبية،  لالستثمارات  محطة  تصبح  وأن  االقتصادي 

ع��   لتايالند  األمنية  االس��اتيجية  ارتكزت  جه��ا،  من  االستقرار.  لضمان  �وسيلة  الك��ى  القوى  �جذب  األطراف 

�� املتقلب ا�� جانب �عز�ز التعاون مع دول ا�جوار. وتبنت  التوافق ب�ن جوارها اإلقلي�ي املضطرب ووضعها الداخ

 الفلب�ن سياسة التحوط لتلبية احتياجا��ا األمنية وكذا إصالح منظوم��ا الدفاعية باالعتماد ع�� التمو�ل األمر��ي.

�� كيفية استغالل  فضال عن ذلك، �عد الب�ى األمنية لدول املنطقة مقارنة ب�ور�ا ا�جنو�ية وأك�� نجاعة نظرًا لذ�ا��ا  

تنافس القوى الك��ى ع�� أراض��ا وتحو�لھ إ�� عامل استقطاب لالستثمارات األجنبية والر�� االقتصادي، و�� نفس 

 الوقت استغالل العامل االقتصادي كرادع وتحوط ضد ال��ديدات األمنية وتقو�ة بناها األمنية. 

نطقة ا�حيط الهادئ والهندي يمتد إ�� شمال شرق وجنوب �ان التقسيم دون اإلقلي�ي ملسياسة التحالفات:    -ثانيا

ل�حرب  ا�جيوسيا��ي  للوضع  ونتيجة  ا�خارجية،  ووزارة  للبنتاغون  عملية  ب��وقراطية  ضرورة  آسيا  وجنوب  شرق 

الباردة. والواقع أن تجارب شمال شرق وجنوب شرق آسيا (ال�ي �ش�ل �� مجموعها شرق آسيا) �� مرحلة ما �عد 

 

105 Ibid. 
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�عيدة   ا�حرب �ش�لت "القيادة  أش�ال  مارست شكًال من  أين  املتحدة،  للواليات  املتفوقة  العسكر�ة  القوة  بفعل 

 106املدى" ال�ي سمحت لها بممارسة نفوذ حاسم ع�� املسار اإلنمائي للمنطقة بال�امل. 

موقع    �� الدفاعية  الشرا�ات  من  سلسلة  املتحدة  الواليات  أقامت  ا�خمسينات،  بداية  ع��  مع  رئي��ي  اس��اتي�� 

" للتحالفات الثنائية السياسية العسكر�ة، والذي اليزال سان فرا�سيس�والباسيفيك، عرفت بنظام "-منطقة آسيا  

خالل تلك الف��ة، شهدت   .�ش�ل سمة دائمة من سمات البنية األمنية اإلقليمية �� مرحلة ما �عد ا�حرب الباردة

 107ا متغ��ات ارتكزت �� مجملها ع��:البنية األمنية بمنطقة جنوب شرق آسي

عدم وجود دول ذات طبيعة ديمقراطية خاصة �� إندونيسيا ومال��يا اللتان تمثالن همزة الوصل ب�ن شرق   ✔

 القارة وجنو��ا.

 وجود مصدر للتوتر �� الفلب�ن ال�ي ظهرت ��ا أصوات تنادي بإتباع الن�ج االش��ا�ي. ✔

 خوض حر�ًا ضد املستعمر الفر���ي.الوضع املتقلب �� فيتنام ال�ي �انت ت ✔

وجود فراغ �� البنية السياسية للدول املستقلة حديثًا تتطلب التعامل �سرعة ��دف قطع الطر�ق أمام تأث��  ✔

 االتحاد السوفيا�ي، وال�ي تمثل هذه الدول الفضاء املناسب لنشر أهداف الشيوعية. 

يات املتحدة �عد ا�حرب العاملية الثانية لبناء تحالفات مع دول و ��ذا، مثلت هذه املتغ��ات أسسًا ارتكزت عل��ا الوال 

الر�ادة    �� وطموحا��ا  األمر�كية  التصورات  مع  من�جمة  املنطقة  جعل  ع��  باألساس  تقوم  آسيا،  شرق  جنوب 

ترات العاملية، فضال عن ت�و���ا �جدار صد أو حزام أم�ي ملواجهة الزحف الشيو�� و�بقاء هذا الفضاء خاليًا من التو 

و تم إضفاء الطا�ع الرس�ي ع�� الوجود االس��اتي�� للواليات املتحدة من خالل   108ال�ي بدأت �شهدها شرق آسيا.

 

106 Mark Beeson and Diane Stone, Patterns of Leadership in the Asia-Pacific: A Symposium, The Pacific Review, 

vol27, No. 4 ,2014, P 509. 

107 Robert Mc Mahon, Cold War: A Very Short Introduction (Oxford, Oxford University Press ,2003) p p 45-47 

  .88األمر��ي �� شرق آسيا والباسيفيك �عد ��اية ا�حرب الباردة، مرجع سابق، ص بن إسماعيل زكر�اء، أ�عاد التواجد العسكري   108
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)، و هذا �� إطار إس��اتيجية املوازن اإلس��اتي�� ال�ي تق��ي 1954) وتايالند (1951معاهدات الدفاع مع الفلب�ن (

 االحتفاظ بقواعد أمامية �� آسيا. بتشكيل تحالفات أمنية مع دول معينة باملنطقة و

�عد اتفاقية األمن املتبادل ب�ن الواليات املتحدة والفلب�ن جزء ال يتجزأ من شبكة الفلبي�ي:  -التحالف األمر��ي  -أ 

الباسيفيك، فالبلدين يجمعهما ارتباط تار��� مش��ك بحكم مرحلة االحتالل األمر��ي.   -األحالف األمر�كية �� آسيا

سنة   هما    ،1946ففي  عسكر�ت�ن  قاعدت�ن  واشنطن  بموجبھ  ُمنحت  اتفاق  الطرفان  خليج و  Clarkكالرك  وقع 

أقامت أمر��ا قواعد لها �� جز�رة   1947وذلك �عد أشهر فقط من نيل الفلب�ن الستقاللها و��  ،  Subic Bayسو�يك  

أوت  املتحدة اتفاقية األمن املتبادل ��  لوزون. وإلضفاء صفة القانونية ع�� قوا��ا املتواجدة بالفلب�ن وقعت الواليات  

، و�� عبارة عن تحالف دفا�� والذي بمقتضاه �عت�� أي �جوم مس�ح ضد طرف م��ما ��ديدًا ألمن وسالمة 1951

الطرف اآلخر. كما �عهد الطرفان بتقديم املساندة �� حال وجود ��ديد مش��ك طبقًا للنظم الدستور�ة املعمول ��ا 

 109البلدين.�� كال 

بي��ما  السل�ي  اإلدراك  نتيجة  ومانيال  ب�ن واشنطن  للعالقات  الغالبة  امل��ة  الفتور  �ان  الباردة،  ا�حرب  ف��ة  خالل 

كب��ة  بأهمية  ا�حلف  حظي  ذلك  ومع  املتبادلة.  والقدرات  �ا�حاجات  املسائل  من  العديد  حول  التفاهم  وغياب 

إلبقاء واشنطن ع�� مقر�ة من مصادر ال��ديد �� بحر الص�ن ا�جنو�ي،    للواليات املتحدة حيث �ان نوعًا من رد الفعل

 خاصة �عد إقامة الص�ن لقواعد بحر�ة �� هذا الفضاء.

،  1998هذا وتمكنت أمر��ا من خالل قواعدها املتواجدة بالفلب�ن، �� إطار "اتفاقية القوات الزائرة" ال�ي أبرمت عام   

جنود األمر�كي�ن الذين تناو�وا ع�� ز�ارة البالد إلجراء التدر�بات العسكر�ة  ال�ي منحت وضعا قانونيا آلالف من ا�

 �� التوسعية فيتنامية  األمنية بجنوب شرق آسيا �املسا��  ال��ديدات  املساعدات اإل�سانية من مواجهة  وتقديم 

 

109 Bruce Vaughn, US Strategic and Defence Relationships in the Asia -Pacific Region, CRS Report for Congress USA, Congressional Research Service, January 22 

,2007, p 23.  
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األمر�كية للقوات  ا�حيو�ة  املواصالت  السوفيا�ي �خطوط  البحري  ال��ديد  إ�� جانب  إ�� ذلك، تايالند،  باإلضافة   .

 110هناك مزايا أخرى زادت من أهمية هذه القواعد بالنسبة للواليات املتحدة نذكر من أهمها:

الغطاء العسكري األمر��ي املمتد من �ور�ا إ�� الفلب�ن مرورًا باليابان، يضمن الدفاع عن غرب أمر��ا و��  ✔

تأكد خالل حرب ا�خليج، حيث لعبت هاتان القاعدتان املراكز الهامة �� شبكة إس��اتيجي��ا العاملية. وهو ما  

 .(عملية درع ال�حراءدورًا هامًا �� انتشار القوات األمر�كية �� اململكة العر�ية السعودية (

الدبلوماسية  ✔ األساليب  بدت  حيث  اإلقليم،   �� القوى  توازن  ع��  ل�حفاظ  أساسية  أداة  القاعدتان  تمثل 

 هداف الص�ن، اليابان واالتحاد السوفيا�ي. معقدة �سبب الغموض الذي اكتنف أ

 تضمن القوات األمر�كية املتواجدة هناك سالمة اإلمدادات ا�حيو�ة من الطاقة القادمة من ا�خليج. ✔

بأهمية جيوس��اتيجية بالغة، وذلك بحكم موقعها الذي �سمح   Subic Bayخليج سو�يك  تحظى قاعدة   ✔

 ا�حيط�ن الهادئ والهندي. للقوات ا�جو�ة األمر�كية بتغطية مناطق غرب

آسيا   ✔  �� املهيمن  اإلس��اتي��  دورها  ع��  ل�حفاظ  ضرور�ًا  أمرًا  �عد  بالفلب�ن  األمر�كية  املصا�ح  حماية 

 .و�الضبط �� إقليم جنوب شرق آسيا

 111و���اية ا�حرب الباردة، عرفت العالقة ب�ن الواليات املتحدة والفلب�ن العديد من التحديات:   

�� ضرورة أن يو�ح ويعدل كألهما اإلدراك ا�خاطئ حول القدرات و النوايا للطرف األول  التحدي  تمثل   ●

 اآلخر، وذلك �� ظل املتغ��ات ال�ي شهد��ا بيئة األمن الدو��.

 

 .244- 242ص ص  107،1992الدولية، ع  اوي، "مستقبل القواعد األمر�كية �� الفلب�ن �� ظروف املتغ��ات الدولية"، السياسيةخضر الدهر  110

111 Renato Cruz de Castro, Special Relations and Alliance Politics in the Philippine -US Security Relations 1990-2002, Asian Perspective, vol 27, No 1,2003, p141.  
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الثا�يأما   ● �سبب طبيعة   التحدي  اآلخر  الطرف  �عهدات  يتفهم �ل طرف محدودية  أن  �� ضرورة  فتمثل 

 السياسيات الداخلية. 

التحاد السوفيا�ي وانحسار املد الشيو�� و�دًال من مراجعة وضعية القواعد األمر�كية بالفلب�ن، أو�حت  و�ا��يار ا

  �� الفلبي�ي  الشيوخ  أثر قرار مجلس  وع��  لتواجد قوا��ا هناك  دا��  �عد هناك  لم  أنھ  املتحدة  سبتم�� الواليات 

مقتضيات  ،1991 وفق  وذلك  قوا��ا  �حب  عن  املتحدة  الواليات  آسيا    أعلنت  إقليم   �� إس��اتيجي��ا  ومتطلبات 

"    إس��اتيجية حفظ التوازن عن �عدالباسيفيك وكذا منطقة جنوب شرق آسيا �عد ا�حرب الباردة وال�ي عرفت بـ "

األمنية   الرؤى  إطار   �� إليھ  سنتطرق  ما  هو  و  باإلقليم  األمر��ي  العسكري  التواجد  خفض  بضرورة  تق��ي  وال�ي 

 سيا.األمر�كية بجنوب شرق آ

أ��ا �س�� للتخ�� عن قواعدها �� جنوب شرق    PACOMوتبعًا لذلك، أكدت الواليات املتحدة ومن خالل قيادة  

النتشار القوات البحر�ة وا�جو�ة األمر�كية ع��    Places not Bases "إس��اتيجية األماكن ال القواعدآسيا �� إطار "

املنطقة، عن طر�ق استعمال مي�ان��مات أك�� مرونة وأقل استعماال للمعدات والهيا�ل الثابتة من أجل تواجدها 

مصا�حها   112العسكري.  تخدم  لن  بأ��ا  بأراض��ا  املتواجدة  األمر�كية  القواعد  حقيقة  الفلب�ن  أدركت  جه��ا،  من 

 الباسيفيك .-بل �� موجهة للدفاع عن سلسلة جزر الباسيفيك �� حال اندالع نزاع بإقليم آسيا  السياسية،

  2001سبتم��    11أحداث  لقد خلف اال��حاب األمر��ي من الفلب�ن شرخًا �� العالقة األمنية ب�ن الطرف�ن، إال أن  

� � السياسة األمر�كية القائمة ع�� اإلبقاء ع��  أعادة التأكيد ع�� أن الفلب�ن مازالت تمثل �عدًا إس��اتيجيًا مهمًا 

التحالفات التقليدية باملنطقة. ففي حر��ا ع�� اإلرهاب، شهد الطرفان تنسيقًا أمنيًا كب��ًا ملواجهة تصاعد �شاطات 

 ا�جماعات اإلرهابية والقرصنة البحر�ة باملنطقة، فصنفت الواليات املتحدة الفلب�ن ع�� أ��ا شر�ك أم�ي خارج سرب

 

112 William T. Tow, Assessing US Bilateral Security Alliances in the Asia Pacific’s Southern Rim: why San Francisco System Endures, Strategic Studies Institute, 

October 1999, p11. 

https://bit.ly/2lKBzM4 (accessed on 10/07/2017).  
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  �� �� مواجهة الظواهر األمنية غ��    2003الناتو  الفلب�ن  الكب��ة للواليات املتحدة ع��  مما �عكس درجة االعتماد 

 التقليدية. 

ح�ى لو اقتصر الدعم األمر��ي للفلب�ن ع�� الوسائل اللوجستية و العسكر�ة، فالفلب�ن تقر بأهمية تواجد االلة 

مليار   11.1باألساس حيث ارتفعت املساعدات األمر�كية العسكر�ة من    العسكر�ة األمر�كية العتبارات اقتصادية

��    30  إ��   2007دوالر ��   فإ�� جانب املساعدات االقتصادية ال�ي توفرها الواليات املتحدة  113 .  2008مليار دوالر 

األمر�كي�ن و ال�ي �ش�ل جزءَا ملانيال، �� �ستفيد أيضا من مما تحصل عليھ مقابل ا�خدمات ال�ي توفرها ل�جنود  

الوضع  هشاشة  مقدار  يدر�ون  الذين  الفلبيني�ن  القادة  معظم  جعل  ما  وهو  الفلبي�ي،  القومي  الدخل  من  هامًا 

 114االقتصادي لبالدهم حر�ص�ن ع�� ا�حفاظ ع�� عالقا��م األمنية بالواليات املتحدة.

والثاب  املتغ��ة  األمر�كية  املصا�ح  لطبيعة  املتتبع  التحالف إن  ع��  باإلبقاء  ملزمة  املتحدة  الواليات  بأن  يدرك  تة، 

الفلبي�ي رغم دوره النس�ي �� املنطقة، وذلك من خالل ا�حافظة ع�� عالقات تفاعلية أك�� مع الدول املطلة -األمر��ي

ا�جنو�ي   ع�� فضاء الباسيفيك. فالفلب�ن تمثل الرابط ا�جيوس��اتي�� ب�ن شمال شرق القارة ومنطقة بحر الص�ن

ال�ي �شهد تناميًا م��ايدًا لل��ديدات األمنية ال�ي يمكن أن �ش�ل خطرًا ع�� الوجود العسكري األمر��ي �� املنطقة 

  �� الفلب�ن  التواصل ب�ن جنوب آسيا وشرقها وذلك للدور الذي تمثلھ  لها  و�التا�� تحاول أمر��ا خلق جسر يؤمن 

 115ل. الهندسة األمنية األمر�كية لشرق آسيا ك� 

، أن�ي الرئيس الفلبي�ي دوت���ي رسميا العمل باتفاق القوات الزائرة ب�ن جي��ي البلدين،  2020فيفري    11إال أنھ ��  

منفذا بذلك ��ديده املتكرر بتخفيض مستوى التحالف الدفا�� ب�ن البلدين. ونقل املتحدث سلفادور بانيلو، عن  

 � أنفسنا، سنعزز دفاعاتنا ولن �عتمد ع�� أي دولة أخرى".  الرئيس دوت���ي قولھ: "حان الوقت ل�ي �عتمد ع�

 

113 Renato Cruz de Castro, Chinese Soft -Power Statecraft in Southeast Asia, Issue and Studies, vol43,2007, p 109. 

 . 244خضر الدهراوي، مرجع سابق، ص    114

 .  89، مرجع سابق،  بن إسماعيل زكر�اء  115
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:  -التحالف األمر��ي  -ب ، حيث �عت�� اتفاقية سنة  180�عود العالقات األمر�كية مع تايالند إ�� حوا��  التايلندي 

لف �ح الصداقة أقدم رابط للواليات املتحدة معها وقد ارتبط الطرفان بتحالف أم�ي منذ توقيع االتفاق املؤسس  

�� جنوب شرق آسيا بحكم  و�الرغم من حّل هذا األخ�� ونظرًا لألهمية ال�ي تمثلها تايالند.  SEATOجنوب شرق آسيا  

التصاقها بفيتنام، تم توسيع مبادئ حلف مانيال ليشمل التعاون األم�ي ب�ن تايالند وأمر��ا �� مجاالت أوسع وذلك 

إعالن   خالل  بموجبھ  THE NET- RUSKمن  قدمت  ضد   الذي  حر��ا   �� املتحدة  للواليات  دعمًا  تايالند 

 و�عد ��اية ا�حرب الباردة وزوال ال��ديد الشيو��، واصل الطرفان سياس��ما مركز�ن ع��:116فيتنام.

 تفعيل ا�حوار اإلس��اتي�� ب�ن الطرف�ن �ش�ل مستمر.  ✔

مقابل   1975و،1964ما ب�ن  تقديم الواليات املتحدة املساعدات االقتصادية، األمنية والعسكر�ة لتايالند   ✔

 استعمال قواعدها العسكر�ة. 

املعلومات   ✔ تبادل  خالل  من  التقليدية  غ��  األمنية  ال��ديدات  مل�افحة  الطرف�ن  ب�ن  التعاون  �عز�ز 

 117االستخباراتية.

واال��حاب األمر��ي من فيتنام، أ��ت واشنطن وجودها العسكري    1969عقيدة نيكسون  إال أنھ �عد إعالن    

ايالند بصفة رسمية ومن جه��ا �حبت بان�وك قوا��ا من فيتنام، واألهم من ذلك أ��ا قامت بإ�شاء شراكة من ت

 118إس��اتيجية مع الص�ن وذلك كثقل موازن للقوة اإلقليمية ل�ل من فيتنام واالتحاد السوفيا�ي آنذاك. 

الفتو  من  نوعًا  التايلندي  األمر��ي  ا�حلف  شهد  الباردة،  ا�حرب  ��اية  األمنية مع  االهتمامات  أصبحت  حيث  ر، 

التايالندية وطنية أك�� م��ا إقليمية أو عاملية (ا�شغالها بتنامى القوة العسكر�ة مليانمار وتدفق الالجئ�ن من كمبوديا  

والووس). من جه��ا، أولت اهتماما أك�� باألجندة األمنية ا�حلية للفلب�ن مقارنة ببان�وك. هذا، وقد عمقت األزمة 

 

116 ……., US Alliances and Emerging Partnerships in Southeast Asia out of the Shadows, a Report of the CSIS Southeast Asia Initiative, Center for Strategic and 

International Studies, Washington ,2009, p10.  

117 William T. Tow, Op. Cit., p 11.  

118 Ibid, p 14 
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ب�ن الطرف�ن بحيث رفضت الواليات املتحدة تقديم أي مساعدات مالية   1997تصادية اآلسيو�ة سنة  االق الهوة 

لتايالند ع�� عكس الص�ن، كما تقلصت معها صفقات شراء تايالند لألس�حة األمر�كية وتراجعت معها التدر�بات 

لقوات األمر�كية والتايالندية املشاركة إ�� وتراجعت معها ا  Cobra Coldبـ  العسكر�ة املش��كة السنو�ة ال�ي �عرف  

 النصف. 

و�الرغم من �ل ذلك الفتور، إال أن العالقة األمنية ال�ي تجمع الطرف�ن جعلت �ل طرف أك�� اعتمادا ع�� الطرف  

 اآلخر، فالواليات املتحدة ترى بأن تايالند ال تزال قاعدة هامة �سهل من تحرك قوا��ا نحو مسارح عمليات �عيدة، 

عززت اإلس��اتيجية األمر�كية القائمة ع�� مواجهة مصادر ال��ديد. و�ناًء ع��    2001سبتم��    11أحداث  بدليل أن  

أفغا�ستان  غزو  عملية  خالل  تايالند  من  جوي  بجسر  املتحدة  الواليات  إمداد  تم  الطرف�ن  ب�ن  السابق  االتفاق 

 119رج أطر حلف األطل��ي.واعت��ت الواليات املتحدة بذلك تايالند شر��ًا أمنيًا خا

إ�� جانب هذا، وسعت الواليات املتحدة من عالقا��ا األمنية باملنطقة لتشمل أ�عادًا أخرى وذلك من أجل أن �ش�ل 

�سيجًا متشعبًا من العالقات يصعب تفكيكها، حيث واصلت مبادرا��ا االقتصادية فوقعت اتفاقية التجارة ا�حرة 

االقتصادي لھ أثار أك�� من العامل األم�ي والعسكري الدفا��، فتايالند ثالث شر�ك مع تايالند باعتبار أن التعاون  

�جل حجم املبادالت التجار�ة ب�ن الطرف�ن ارتفاعا    2011اقتصادي للواليات املتحدة �عد اليابان والص�ن. ففي  

بلغ   دوالر.   35كب��ًا  األمر��ي   120مليار  العسكري  الوجود  بأن  تايالند  ترى  جه��ا،  يمكن   من  ال  ضرورة  املنطقة   ��

االستغناء ع��ا وذلك من أجل موازنة القوة الصينية ومواجهة احتماالت عودة الن�عة العسكر�ة لليابان، إ�� جانب 

أن الواليات املتحدة �عد سوقًا �شطة للصادرات التايلندية. لهذا، فإن تايالند لن تتنازل عن تحالفها مع الواليات 

 

119 Bureau of East Asia and Pacific Affairs, United States Relations with Thailand, Fact Sheet, United States Department of State, July 3 ,2002 

https://bit.ly/35h6263  (accessed on 24/07/2017) 

120 Census Bureau, trade in goods with Thailand, United States Commerce Department  

https://bit.ly/30QsyQ4  (accessed on 24/07/2017)  
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إس��اتيجية التحوط الوقت الذي تدعم فيھ تقار��ا امل�حوظ مع الص�ن وهذا من خالل إتباع    املتحدة وذلك �� نفس

 121ف�ي تدير عالقا��ا مع واشنطن �ش�ل �سهل عل��ا التقرب من بك�ن. ،�� �عاملها مع الطرف�ن

واإلقلي�ي، ف�ي �عتمد سياسة إن لتايالند خ��ة �� إدارة عالقا��ا مع القوى الك��ى من أجل تحقيق أم��ا القومي  

ا�جذب مع �ل من الص�ن والواليات املتحدة. و�� هذ اإلطار يمكن تأكيد أن هدف بان�وك من وراء �عز�ز و�عميق 

هذه  يجعل  ما  ولعل  بان�وك،  مع  عالقا��ا  تحس�ن  نحو  واشنطن  دفع  أجل  من  باألساس  هو  بك�ن  مع  عالقا��ا 

لهام لتايالند، إذ أ��ا تمثل جسرًا ير�ط ب�ن أجزاء مختلفة من آسيا أي شمال اإلس��اتيجية أك�� فعالية هو املوقع ا

 122شرق آسيا وجنوب آسيا.

با��  يتبناه  الواقع توجھ   �� املتحدة هو  التعامل مع الص�ن والواليات   �� تايالند ع�� هذه اإلس��اتيجية  إن اعتماد 

�حلل�ن ع�� أن هذه الدول تتبع إس��اتيجية مزدوجة حلفاء الواليات املتحدة �� جنوب شرق آسيا،إذ يتفق أغلب ا

للتعامل مع الص�ن .ف�ي من جهة �عتمد مشاركة واسعة مع بك�ن و ال ترغب �� الوقوع �� مواجهة مباشرة معها بحكم  

املصا�ح ال�ي تجمعهما، لك��ا �� نفس الوقت ت�جأ للتوازن املرن ضد أي احتماالت العتداءات صينية و محاوال��ا 

عزعة الوضع الراهن،و يتم تحقيق هذا التوازن من خالل الوجود األمر��ي �� املنطقة إ�� جانب �عز�ز و تحديث لز 

بمع�ى أن دول جنوب شرق آسيا ترتكز ع�� التواجد األمر��ي �� املنطقة ملوازنة تنامي القوة   123قدرا��ا العسكر�ة. 

 ذه الدول.الصينية و ال��ديدات ال�ي قد تمثلها ألمن و استقرار ه

 الفرع الثاني: األطر األمنية الرسمية وشبه الرسمية بمنطقة جنوب شرق آسيا  
تنوعت األطر األمنية املتواجدة بمنطقة جنوب شرق آسيا ما ب�ن الرسمية وشبھ الرسمية، ولم تقتصر عضو���ا 

ع�� دول املنطقة فحسب بل تجاوز��ا للدول ا�جاورة والدول ا�حليفة، وال�ي ��دف جميعها �حّل الن�اعات بالطرق 

 السلمية حفاظا ع�� السلم واالستقرار اإلقليمي�ن. 

 

121 Evelyn Goh, Great Powers and Hierarchical Order in Southeast Asia: Analyzing Regional Security Strategies, Op. Cit., p 26. 

122 Ibid, pp 31-32. 

123 Ibid, p 02.  
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�عرف األطر أو املق��بات األمنية متعددة األطراف ع�� أ��ا سلوك ألطر األمنية الرسمية متعددة األطراف:  ا-أوال  

تنسيقي ي�ون ب�ن ثالث دول أو أك��، وهو يقوم ع�� �عميم مبادئ القيادة ا�جماعية، ويسود اعتقاد بأن األنظمة  

توحيد القواعد املتعلقة باستعمال العقو�ات من  األمنية متعددة األطراف يجب أن تتضمن معيار عدم االعتداء،  

أجل ردع أو السماح باالعتداء، واعتماد إجراءات جماعية من أجل تنفيذ هذه العقو�ات. و�تمتع األعضاء �� مثل 

التأث�� والنفوذ والفوائد، وذلك ع�� الرغم من وجود فوارق �� مستو�ات القوة  هذه األنظمة تقر�با بنفس درجة 

 124والعسكر�ة والسياسية فيما بي��ا.  االقتصادية

�اتفاقية الدفاع ا�جما�� �جنوب شرق خالل ف��ة ا�حرب الباردة، تم توقيع العديد من االتفاقيات األمنية ا�جماعية  

 SEATOاتفاقية جنوب شرق آسيا ال�ي تمت �عد التسو�ة املؤقتة �حرب الهند الصينية،  1954 سنةآسيا �� مانيال 

و�قيت الواليات املتحدة مل��مة �عقد مانيال للدفاع  1977إال أ��ا حّلت رسميًا �� يونيو    ، 1955�وك  املوقعة �� بان

 كتحالف صغ�� ا�حجم.  ANZUS1951معاهدة عن تايالند، كما تم التوقيع ع�� 

ية الحتواء أخذت هذه االتفاقيات ش�ل األحالف العسكر�ة �� مجملها، وش�لت جزءًا من البناءات األمنية العامل    

بتأسيس   متعلقا  التجارب  هذه  ضمن  االستثناء  �ان  أغل��ا.  حل  تم  لكن  الشيو��،  شرق  املد  جنوب  أمم  رابطة 

ال�ي واصلت وال تزال تواصل تطورها ح�ى �عد ��اية ا�حرب الباردة، إ�� جانب عدد من األطر    ASEAN   1967آسيا

انطالقا من هذا، أظهرت 125تطلبات البيئة األمنية ا�جديدة. األمنية األخرى ال�ي ظهرت �� هذه املرحلة �استجابة مل 

 دول اآلسيان تفضيلها �ش�ل وا�ح للمق��بات متعددة األطراف �حل املشا�ل األمنية اإلقليمية تبعا لثالث عوامل:

126 

 إنتشار املشا�ل العاملية ال�ي ال يمكن حلها ع�� املستوى الوط�ي، -1

 

124 Gregg Andrew Brazinsky, The United States and Multilateral Security Cooperation in Northeast Asia (Asian Perspective, Vol 32, No 2 (2008), p22. 

 . 13، ص 1996،  126السياسة الدولية، ع  ،": نموذج شرق آسياعبد املنعم طلعت، "ترتيبات االمن اإلقليمية �� النظام العاملي ا�جديد 125

126 Paul Evans, The Prospects for Multilateral Security Cooperation in The Asia Pacific Region, The Journal of Strategic Studies, Vol 18, No3, September 1995, p 

217.  
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 م�ي األمر��ي باملنطقة، عدم اليق�ن من مستقبل الدور األ -2

التوقع من أن إدراج الص�ن �� ال��تيبات األمنية متعددة األطراف سيكبح سلوكها و�ح��ا ع�� االخذ �� االعتبار -3

 مصا�ح اآلسيان.

 Association of Southeast Asia Asian Nationsرابطة أمم جنوب شرق آسيا  -أ 

كنوع من ا�حلف   1967إعالن بان�وك  كما تم اإلشارة إليھ سابقا، تم إ�شاء رابطة أمم جنوب شرق آسيا بموجب  

إذ   اإلقلي�ي،  األمن  ميدان   �� وفر�دة  رائدة  تجر�ة  الرابطة  اعت��ت  لذا  باملنطقة،  الشيو��  املد  ملواجهة  السيا��ي 

هذه املنطقة وش�ل قاعدة للدور األم�ي للرابطة   أرست إطار أم�ى جما�� خاص يتواءم مع خصائص ومتطلبات دول 

"من�ج اآلسيان الباسفيك، و��ي هذا اإلطار ع�� مبادئ ومعاي�� خاصة عرفت بـ-�� جنوب شرق آسيا وجل إقليم آسيا

 127The ASEAN Way ". 

ضهم ملا رأوه وهو عبارة عن ن�ج دبلوما��ي، ظهر ب�ن دول رابطة اآلسيان عّ�� من خاللھ قادة دول املنطقة عن رف

أف�ار غر�ية مستوردة حول الدبلوماسية واألطر متعددة األطراف. يركز الن�ج اآلسيوي ع�� الص�� والتدرجية الال 

رسمية ال��اغماتية وكذا اإلجماع، وذلك ع�� عملية سياسية طور��ا رابطة اآلسيان من خالل نزوحها نحو التشاور، 

مة ال�ي يؤكد معظم أطرافها ع�� محور�ة اعتماد قيم آسيو�ة ملعا�جة أي  وهو ميول غذتھ التفاعالت البينية الدائ

 ا�حوار املرن أو    اإلقليمية املرنةومن أهم م��ات الن�ج األم�ي اآلسيوي الذي يطلق عليھ أيضا    128مشا�ل آسيو�ة. 

 129ال��ك�� ع�� عملية بناء الثقة من خالل التشاور، ا�حوار والشفافية. 

املرونة  دور هام �� بلورة جوهر نموذج اآلسيان ع�� هذا النحو، وذلك من خالل تطو�رها ملفهوم  وقد �ان إلندونيسيا   

الذي يتعامل مع فكرة األمن من منظور ال يقتصر ع�� شقھ العسكري، بل تتحقق  National Resilience القومية

 

)، 2010، مذكرة ماجست�� غ�� منشورة (جامعة ا�جزائر، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية،  2007-1990ا�حيط الهادئ :–يا  �سيمة طاج�ن، واقع االمن عن إقليم آس  127

 .156ص 

128 David Capine and Paul Evans, The Asia -Pacific Security Lexicon (Signapore, Institute of Southeast Asians Studies,2002), p p14-15. 

129 Sokolsky Richard, Angel Rabasa, The Role of Southeast Asia in U.S, p59. 
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عية، استنادا للعالقة الطردية ب�ن شروطھ املثالية بإقامة نظام سيا��ي مستقر �عزز التنمية االقتصادية واالجتما

 130النمو االقتصادي واستقرار النظام السيا��ي. 

 ARF) The ASEAN Regional Forum( املنتدى اإلقلي�ي لآلسيان -ب

ال�ي قدم��ا �ل من أس��اليا وكندا سنة     املنتدى �عد االق��احات  -إل�شاء مؤتمر آسيوي   1990بدأت بوادر هذا 

، ثم اق��حت اليابان االعتماد ع�� CSCEالتعاون ع�� غرار مؤتمر األمن والتعاون �� أورو�ا  حول األمن و  اسيفي�ي ب

دور املؤتمر املش��ك لآلسيان مع شر�ائھ �خلق إحساس باألمان، لهذا قامت رابطة اآلسيان بتو�� زمام املبادرة ولعبت 

 131 دورا رئيسيا وفعاال �� إ�شاء املنتدى.

جو�لية      لآلسيان  ببان� 1994��  اإلقلي�ي  املنتدى  إ�شاء  تم  ملناقشة    ARFوك  األطراف  متعدد  �حوار  كمسرح 

الباسفيك، وهو أيضا بمثابة �عب�� مؤسسا�ي لالل��ام اتجاه األمن التعاو�ي. املنتدى  -القضايا األمنية بإقليم آسيا 

الباسيفيك  -سيان �ل قوى آسيايضم �� عضو�تھ إ�� جانب دول اتحاد اآل وزراء خارجية    22عبارة عن تجمع سنوي لـ  

االتحاد  كندا،  وا�جنو�ية)،  (الشمالية  ال�ور�ت�ن  أس��اليا،  روسيا،  اليابان،  الص�ن،  املتحدة،  الواليات  الرئيسية: 

ا�حفل  �عت��  بذلك  وهو  ا�جديدة.  بيساو  غينيا  باكستان،  نيوز�لندا،  منغوليا،  كمبوديا،  بنغالدش،  األورو�ي، 

الباسيفيك الذي يضم دول وقوى من �ل املنطقة وخارجها، و�تم قيادتھ من طرف -قة آسيااإلقلي�ي الوحيد �� منط

ركز املنتدى ع�� مناقشة تداب�� بناء 132 األعضاء األقل قوة، وهو األمر الذي �ع�ي قلب فكرة األمن املنسق تمامًا. 

عام   ح�ى  واألمن،  األساسية  2009الثقة  أهدافھ  أصبحت  أين  و�ضم ،  الصراعات.  وحّل  الوقائية  الدبلوماسية 

 املنتدى أليت�ن غ�� رسميت�ن للدعم هما:

 الباسيفيك.-مجلس التعاون األم�ي �� آسيا -

 

 . 37�سيمة طاج�ن، مرجع سابق، ص  130

 . 21عبد املنعم طلعت، ترتيبات االمن اإلقلي�ي �� النظام العاملي ا�جديد، مرجع سابق، ص   131

 . 162طاج�ن �سيمة، مرجع سابق، ص   132
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 معهد آسيان للدراسات االس��اتيجية والدولية.  -

آسيا      �� للعالقات  تنبئي  بنائي  نمط  إلحداث  لآلسيان  اإلقلي�ي  املنتدى  تأسيس  خالف    133الباسيفيك.-تم  ع�� 

 وخليفتھ منظمة األمن والتعاون �� أورو�ا  (CSCE)املؤسسات األمنية األورو�ية كمؤتمر األمن والتعاون �� أورو�ا  

(OSCE)،  ��وضية وال بمنظمة لألمن ا�جما��، بل تنحسر أهدافھ فقط املنتدى اإلقلي�ي لآلسيان عملية تفا ال �عت

�� تحس�ن املناخ الذي تجري فيھ العالقات اإلقليمية �� إطار الس�� إلدارة املشا�ل الثنائية ومتعددة األطراف �ش�ل 

نتدى الذي واملهام املتضمنة �� امليثاق التأسي��ي للم فعال. هذا التصور لهدف وغاية املنتدى ا�عكس جليًا �� القيم

 134حدد كيفية صياغة نظام أم�ي جديد من اإلقليم من خالل: 

الوقائية،   - الدبلوماسية  آليات  تطو�ر  الثقة،  بناء  تداب��  �عز�ز  الرئيسية:  الثالث  املراحل  لتطو�ر  املنتدى  إعداد 

 إعداد مق��بات �حل الن�اعات. 

ا  - وممارسات  معاي��  ع��  املنتدى  إجراءات  ترتكز  أن  املمكن  اآلسيانمن  ال  ،تحاد  باإلجماع  القرارات  وتتخذ 

 باالنتخاب �عد املشاورات املكثفة والدقيقة. 

من ا�حتمل أن يلعب املنتدى دورا أمنيا استشار�ا أساسيا محدد �ش�ل شامل ولن ينحصر �� الناحية العسكر�ة    -

 الضيقة.

" ASEAN Way"ن�ج اآلسيان    ئص الثقافية لـتطور املنتدى تماشيًا مع التقاليد السياسية وا�خصا بناًء ع�� ذلك،

االقتصادي  امل�ون  ب�ن  التوازن  إحداث  ع��  املرتكزة  معدل،  �ش�ل  ولكن  اإلقلي�ي  لألمن  اآلسيان  مفاهيم  وكذا 

 وامل�ون السيا��ي العسكري.

 " رابطة اآلسيان من خالل طرح نموذج  التعاو�ي  عملت  ها كصيغة معدلة ملفهوم  Cooperative Securityاألمن 

األم�ي ع�� توسيع نطاق املنتدى ليضم �ل القوى الرئيسية �� اإلقليم، ح�ى ال يبدو األمر كما لو �ان تجمعًا موجهًا  

 

133 Walter Lohman, Guidelines for U.S Policy in Southeast Asia, Backgrounder, No2017, March 20, 2007, pp 5-6. 

134 Sokolsky Richard, Angel Rabasa, Op. Cit., pp 58-59. 
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ضد أي م��ا. فالرابطة اختارت التعامل مع القوى ا�حيطة ��ا ع�� أساس استيعاب مصدر ال��ديد ال ع�� أساس 

ن التعاون معها و�� نفس الوقت �� مصادر ��ديد إذا قررت التصادم معها، فبعض هذه القوى �عت�� أطرافًا يمك

 135ذلك ودخولها للمنتدى يجعل م��ا طرفًا �� إطار �عاو�ي يمكن أن يرشد سلوكها و�نطبق هذا الطرح ع�� الص�ن. 

املنتدى   أن  اعت��وا  كما  املنتدى،  أك�� محفز إل�شاء  �عد  إقلي�ي  نظام  الص�ن ضمن  إدماج  أن  أكدوا  فالكث��ون 

قلي�ي لآلسيان أداة فعالة تتمكن من خاللھ بك�ن التأسيس لعالقات بناءة مع دول املنطقة، وذلك بطر�قة تخفف اإل

 136 من حدة مخاوف هذه الدول من التنامي املطرد للقوة الصينية وأهدافها اإلس��اتيجية. 

ر   حساسيات  و�شاطاتھ، هو  وتطو�ر ممارستھ  اآلسيان  منتدى  إ�شاء  وراء  حافز  وجهات  فأك��  ابطة اآلسيان من 

النظر الصينية املتعلقة بالتعاون األم�ي متعدد األطراف. فتار�خيا، �عاملت الص�ن مع ال��تيبات األمنية اإلقليمية 

متعددة األطراف بنوع من الفتور، فالقادة الصينيون اعت��وا املشاركة �� هذه ال��تيبات بمثابة اللعنة. هذا املوقف 

� بأن ع�� الص�ن االعتماد ع�� توازن القوى �حماية أم��ا وتجنب مساومة سياد��ا وحر���ا �� �عكس التصور الواق� 

 137التصرف جراء تورطها باالنضمام إ�� املنظمات متعددة األطراف.

واملالحظ بأن بيج�ن أظهرت مؤشرات للتخفيف من حدة معأرض��ا لكذا نوع من ال��تيبات، فقامت بتطو�ر مفهوم 

لألمن  اإلقليمية  ا جديد  األمنية  الهندسة  محل  تدر�جيا  يحل  أن  شأنھ  من  األطراف  متعدد  األم�ي  التعاون   تجاه 

Regional Security Architecture .الثنائية األمر�كية التحالفات  باملنطقة واملرتكزة باألساس ع��   138السائدة 

ال تقوده  األطراف  متعدد  مشروع  أي  إ��  االنضمام   �� ترددها  يفسر  ما  فقبول هذا  اليابان،لذا  أو  املتحدة  واليات 

الص�ن بقيادة اآلسيان للمنتدى اإلقلي�ي و مشارك��ا فيھ هو أقوى أوراق رابطة اآلسيان �� فرض دورها الدبلوما��ي 

و يذكر أن الص�ن لم تقبل باالنضمام إ�� املنتدى اال �عد فرضها جملة من الشروط كعدم إدراج مسألة  139املركزي.

 

 .  161طاج�ن �سيمة، مرجع سابق، ص   135

136 Jin Rolfe, Welcome in Asia: China Multilateral Presence, p 335  

https://bit.ly/2VmIbxs  ( accessed on 23.07.2017). 

137 Sokolsky Richard, Angel Rabasa, Op. Cit., p59. 

138 Banning Garrett and Bonnie Glaser, Does China Want the U.S Out of Asia? CSIS Pacific Forum, PacNet Newsletter, No 22, May 30, 1997, p59. 

139 Amitav Acharya, recording Asia: cooperative security or concert of powers, institute of Defence and strategic studies, Singapore  

https://bit.ly/2Vv4WiZ  (accessed on 23/07/2017)  
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ضايا املنتدى ع�� اعتبار أ��ا قضية داخلية و عدم وضع الن�اع �� بحر الص�ن ا�جنو�ي ضمن أجندة  تايوان ضمن ق

 أعمالھ.  

ومع ذلك، فالص�ن ترى �� املنتدى وقيادة اآلسيان لھ عامال مهمًا لضبط التوازنات اإلقليمية �ش�ل لن تفرض من  

الواليات املتحدة، و�ذلك قد �ش�ل املنتدى ألية فعالة  خاللھ أي قوة ك��ى رؤاها ا�خاصة باألمن اإلقلي�ي خاصة  

لتحجيم دور شبكة األحالف الثنائية األمر�كية باملنطقة. كما يأ�ي اع��اف الص�ن بأهمية دور اآلسيان �� إطار سع��ا 

يد إلدراج الرابطة كفاعل إقلي�ي من أجل تكريس فكرة التعددية القطبية، ع�� الرغم مما قد يتيحھ ذلك من تزا

 140 قوة اآلسيان كمنافس اقتصادي. 

باملقابل، رحبت الواليات املتحدة �� األخرى بالدور املركزي لآلسيان �� إطار املنتدى، حيث تمكنت من تحقيق    

هدفها بإدماج الص�ن �� ال��تيبات اإلقليمية لكبح مساع��ا للهيمنة، انطالقًا من إدراكها لقدرة اآلسيان �� التأث��  

التوا ج��ة ع��  وجعلها  الدول  هذه  مع  عالقا��ا  تطو�ر  ع��  تحرص  ف�ي  لذا  لصا�حها،  و�األخص  اإلقليمية  زنات 

 141 صادمة دومًا �� وجھ النفوذ الصي�ي.

ما يالحظ ع�� املوقف�ن األمر��ي والصي�ي اتجاه منتدى اآلسيان، أن القوى الك��ى تفضل دائما املقار�ات األمنية   

األطراف، فاألو�� تمنحها هامشًا أك�� من التفاوض وفرض السيطرة واملراقبة ع�� القوى الثنائية بدال من متعددة  

القوى  ملصا�ح  مضادة  كتل  بتشكيل  األضعف  للقوى  و�سمح  للهيمنة  طموحا��ا  تكبح  الثنائية  بينما  الصغرى، 

ص متعددة األطراف إنما الك��ى. و�� أغلب األحيان، فإن انضمام القوى الك��ى ملثل هذه ال��تيبات األمنية باألخ

خدمة ملصا�حها وأهدافها، فالص�ن مثال تفض أن يبقى املنتدى اإلقلي�ي لآلسيان فضاء ل�حوار والنقاش فقط بدال 

 

140 Jing Dong Yuan, Asia Pacific Security: China’s Conditional Multilateralism and Great Power entente, The Strategic Studies Institute, January 2000, p 25.  

 https://bit.ly/339UJeg (accessed on 23/07/2017) 

141 G.V.C, Naidu Multilateralism and Regional Security: Can the ASEAN Regional Forum Really make a difference?, Asia Pacific Issues East West Center, No45, 

August 2000, pp 3-4  

https://bit.ly/31UpbsF  (accessed on 23/07/2017). 
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من أن يصبح ألية �حل الن�اعات، الواليات املتحدة من جه��ا أيضا تحرص ع�� اإلبقاء ع�� فاعلية املنتدى �� حدها 

 �� إطار التحالفات الثنائية.األد�ى لكيال تتأثر مصا�حها 

�� الواقع، ال�� مق��ب اآلسيان األمن اإلقلي�ي عدة صعو�ات وتحديات، حيث ارتبطت معظم الصعو�ات باملشا�ل  

وال�ي ا�عكست أثارها ع�� قدرة اآلسيان   1997الهي�لية ال�ي �عان��ا اآلسيان خاصة �عد األزمة االقتصادية لسنة  

 ف ضمن املنتدى. لتعز�ز ن�جها متعدد األطرا

�� هذا السياق، ننوه ع�� أن دول اآلسيان و�و�� م��ا صممت اآللية املؤسساتية للمنتدى اإلقلي�ي وفقا ألهداف، 

أمنية شبھ  �عا�ي م��ا اآلسيان كمنظمة  ال�ي �انت  العيوب  إ�� درجة أن  اتحاد اآلسيان  معاي��، إجراءات وتجارب 

األمنية التعاونية للمنتدى اإلقلي�ي. كما وش�لت التباينات االقتصادية ب�ن إقليمية فعالة ا�عكست ع�� ال��تيبات  

�عاملها مع بورما وقضية كمبوديا واالختالفات حول كيفية حّل  القديمة وا�حديثة العضو�ة، وكذا  دول اآلسيان 

اآلسيان   قدرة  ف��ا  اخت��ت  مسائل  �لها  ا�جنو�ي،  الص�ن  و�حر  سبارت��  جزر   �� القائم  النظام الن�اع  إدارة  ع�� 

اإلقلي�ي خاصة ما يتعلق بقضايا األمن الشامل، وهو ما جعلها عرضة للضغوطات ال�ي تفرضها القوى الك��ى من  

أجل التأث�� ع�� األجندة األمنية للمنتدى وا�خطوات واملي�ان��مات ا�خاصة بمعا�جة القضايا األمنية، وهو ما وضع 

فيما يتعلق بالتحديات، �ش�ل الوضع األم�ي وتقاطع مصا�ح القوى الك��ى و   142دور املنتدى باألساس ع�� ا�حك. 

قضي�ي  مع  التعامل  ع��  �جزه  املنتدى  أظهر  حيث  ملصداقياتھ،  و��ديدًا  كب��ًا  تحديًا  آسيا  شرق  شمال  بمنطقة 

أ الن�اع�ن. ومن املالحظ  ال�ور�ة �سبب عدم تالءم مقار�تھ األمنية مع طبيعة  يضا، أن دول تايوان وشبھ ا�جز�رة 

شمال شرق آسيا غ�� راضية عن أسلوب املنتدى �� تلبية احتياجا��ا األمنية وعن دور اآلسيان �� ا�حفل، الن عدم 

  �� األمنية  بالقضايا  آسيا  شرق  جنوب  دول  خ��ة  محدودية  مع  خاصة  اإلقليمية  مصا�حها  �عوق  األدوار  ت�افؤ 

 143الشمال. 

 

142 Amitav Acharya, Op. Cit., PP 8-9. 

143 G.V.C Naidi, Op. Cit., p 6. 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 59 of 63 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

September 27, 2022      

لآلسيان و�عض الب�ى األمنية اإلقليمية لم تر�� �عد إ�� ألية فعالة للتأسيس خالصة القول، فإن املنتدى اإلقلي�ي  

األخ��ة السنوات   �� باملنطقة  ا�خط��ة  املشا�ل  من  أي   �� دور  بلعب  اآلسيان  ففشل  إقلي�ي.  تيمور    لنظام  �أزمة 

اآل 1999الشرقية   أهمية  حول  للتساؤل  آسيا  شرق  بجنوب  األمني�ن  ا�حلي�ن  من  بالعديد  دفع  كمؤسسة  ،  سيان 

لألمن اإلقلي�ي. للعقود القادمة ع�� األقل، ستش�ل املصا�ح اإلس��اتيجية ألبرز القوى �الواليات املتحدة، الص�ن  

آسيا بإقليم  اإلس��اتيجية  البيئة  ا�جيو�وليتيكية -واليابان  العالقات   �� رئي��ي  �غي��  حدوث  باستثناء  الباسفيك. 

القيادة واإلرادة السياسية   التوازن اإلس��اتي�� بجنوب شرق آسيا ع��  وا��يار  األمر�كية، سيتوقف ا�حفاظ ع�� 

األمر�كية،  العسكر�ة  والقوة  الردع  ع��  املرتكز  القوى  توازن  ع��  وا�حفاظ  األمر�كية  الثنائية  األمنية  االل��امات 

 144اإلقليم�ن.إضافة إ�� قدرة واستعداد الواليات املتحدة لإلسهام �� ا�حفاظ ع�� النظام واالستقرار 

آسيا  -ج شرق  �عت�� EASقمة   :  ) آسيا  شرق  د�سم��  EASقمة   �� مرة  ألول  عقدت  ال�ي  مكمًال  2005)،  حواًرا   ،

الباسيفيك، و��تم القمة �ش�ل أسا��ي بمسائل األمن غ��  -لل��تيبات األمنية اإلقليمية األخرى القائمة بمنطقة آسيا 

اآلسيان" لبناء املؤسسات اإلقليمية، و�� مجاالت األمن غ�� التقليدية ��تم بـ: التقليدية: بناء الثقة، مفضلة "ن�ج  

 145االقتصاد، التعليم، االستجابة اإلقليمية لل�وارث، الطاقة والبيئة، ال�حة واالتصال.

قليمية ، انطالقا من تمسكھ برؤ�تھ ملنظمة إقمة شرق آسيا�ان رئيس وزراء مال��يا، مهات�� محمد، أول من طرح فكرة  

باعتبارها  البداية كقمة سنو�ة عقدها قادة شرق وجنوب آسيا،   �� تم تأسيسها  الدول اآلسيو�ة فقط  آراء  تمثل 

اتحاد اآلسيان جدول  واألمنية." حدد  السياسية  القضايا  تركز ع��  وال�ي  القادة  يقودها  ال�ي  الوحيدة  "املؤسسة 

لعضو�ة، مع االنضمام إ�� معاهدة الصداقة والتعاون التحاد  أعمال قمة شرق آسيا وجدولها الزم�ي، ووضع معاي�� ا

 اآلسيان كشرط أسا��ي لعضو�ة القمة. 

 

144 Sokolsky Richard, Angel Rabasa, Op. Cit., PP 61-62. 

145 Anisa Heritage, Interpreting the Obama Administration’s Rebalance Strategy: Sustaining U.S. hegemony in the Asia-Pacific, unpublished PhD Thesis 

(University of Kent, September 2016), P183. 
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  Track 02ثانيا: األطر األمنية متعددة األطراف شبھ الرسمية 

الباسفيك من أك�� املناطق �� العالم ال�ي �شهد تناميًا م��ايدًا لهذا النوع من املؤسسات وذلك -�عد إقليم آسيا     

أحد أهم    1997نذ منتصف التسعينات، حيث بلغ عددها حوا�� �سع�ن مؤسسة وش�لت األزمة االقتصادية لسنة  م

 146 العوامل ال�ي ساهمت �� ز�ادة هذه النسبة. 

هذه األطر عبارة عن أسلوب غ�� رس�ي ملعا�جة الصراعات، �شمل إجراء املفاوضات والنقاشات ع�� مستوى      

املد�ي   ا�جتمع  و�عض مؤسسات  واأل�اديمي�ن  الطالب  واتحادات  ا�ح�ومية  غ��  واملنظمات  البحوث  مراكز  و��ن 

 147 ال�خصيات املرموقة. 

تختلف هذه األطر من حيث ا�حجم، الش�ل ومستوى املأسسة وتصنف إ�� أطر اقتصادية وأمنية. تختلف هذه    

حيث يتم االعتماد عل��ا ألجل مناقشة    األطر عن األطر الرسمية ال�ي يتم ف��ا التفاوض ع�� مستوى ا�ح�ومات،

القضايا السياسية واإلس��اتيجية األك�� حساسية عند تداولها ع�� املستوى الرس�ي، كما �سهم هذه املؤسسات �� 

إ�� توافق مساعد �حل  إ�� الوصول  ��يئة املناخ املناسب للقضايا مستعصية ا�حل مما يدفع باألطراف املتنازعة 

 الن�اع. 

قد أغلب الباحث�ن �� مجال حّل الصراعات بأن دبلوماسية املسار الثا�ي تؤدي إ�� إقامة سالم دائم و�صورة  و �عت   

  148أسرع أل��ا تتب�ى أسلوب املعا�جة من أسفل قاعدة الهرم إ�� قمتھ، مما يتيح للعناصر ا�حلية معا�جة الصراعات.

باسيفي�ي ضرور�ة للتعامل مع طبيعة الصراعات املوجودة  -و �عت�� مسألة �عز�ز الثقة املتبادلة �� الفضاء اآلسيو 

�� املنطقة وال�ي تتم�� بالتعقد والتشابك نتيجة االمتدادات العرقية والدينية واللغو�ة فيما ب�ن ا�جتمعات اآلسيو�ة 

ر�ة لبعض من ناحية،والش�وك التار�خية فيما ب�ن الدول اآلسيو�ة وال�ي كرس��ا ع�� األغلب املمارسات االستعما

 و تكمن أهمية هذه اآلليات �� تحقيق االستقرار اإلقلي�ي نظرًا أل��ا:149قوى اإلقليم.

 

146 Desmond Ball and others, Track 02 Security Dialogue in The Asia Pacific: Reflections and future Directions, Asian Security, Vol 2, 2006, p 176. 

 . 177�سيمة طاج�ن، مرجع سابق، ص  147

148 Desmond Ball and Ohers, Op. Cit., P 180. 

 .282)  ص 2004هدى متيكس وآخرون، قضايا االمن �� آسيا (القاهرة: مركز الدراسات اآلسيو�ة، �لية االقتصاد والعلوم السياسية،  149
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توفر النصائح ل�ح�ومات حول القضايا ا�خالفية، كما �عت�� ألية فعالة لبناء القدرات ونذكر ع�� سبيل   ✔

 �� بناء وتطو�ر اآلسيان. ASEAN ISISاملثال إسهامات معهد اآلسيان للدراسات اإلس��اتيجية والدولية

 توف�� ا�خيارات الدبلوماسية عند �عرقل ا�حادثات الرئيسة.  ✔

مجلس التعاون األم�ي �� إقليم  �عت�� مخت��ًا فعليًا الختبار و�عميم األف�ار ا�جديدة �العمل الذي قام بھ   ✔

"الدبلوماسية طو�ره ملفهوم  بتطو�ر عمل املنتدى اإلقلي�ي لآلسيان من خالل ت  CSCAPالباسفيك  -آسيا

 الوقائية". 

 ومالءم��ا مليوالت دول املنطقة ملناقشة القضايا األمنية. ✔

�عمل ع�� توف�� الفرص لتقر�ب املسافات ب�ن األطراف املتنازعة، فمجلس التعاون األم�ي مثال سمح لبعض  ✔

ق نوعًا من التفاهم املتبادل ا�خ��اء السياسي�ن �� الص�ن وتايوان بالتفاعل وتبادل وجهات النظر مما خل

 150بي��م. 

ونذكر ع�� سبيل املثال ال ا�حصر أهم هذه األطر شبھ الرسمية ال�ي �ان لها الدور �� �عز�ز التعاون �� �ل ا�جاالت    

 ب�ن دول املنطقة: 

للدراسات اإلس��اتيجية والدولية  -1  ASEAN Institute for Strategic and Internationalمعهد اآلسيان 

Studies. 

��  1988أ�شأ سنة   �� مجال البحث  التعاون  الباحث�ن واملعاهدة ا�خاصة لهدف تقو�ة  بمبادرة من مجموعة من 

املشا�ل األمنية واإلس��اتيجية الدولية، تدرجھ سكرتار�ة اآلسيان ع�� أنھ منظمة غ�� ح�ومية، �ان لھ دور أسا��ي 

آسيا  �� األم�ي  التعاون  مجلس  إ�شاء  من  الباس-��  سلسلة  املعهد  وأسس  للمجلس.  األمانة  بمثابة  وهو  فيك 

 

150 Desmond Ball and Ohers, Op. Cit.. 
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ا�خ��اء   ب�ن جنوب شرق آسيا ولكن أيضا مع  لتبادل األف�ار، ليس فقط  ال�ي أصبحت م�اًنا رئيسًيا  االجتماعات 

)، وال�ي APRواملسؤول�ن ا�ح�ومي�ن من �افة أنحاء العالم. ويعقد املعهد طاولة مستديرة آلسيا وا�حيط الهادئ (

تناقش موضوع بناء الثقة وا�حد من الن�اعات، سنوً�ا �� مال��يا منذ منتصف الثمانينيات من القرن املا��ي. كما  

ينظم املعهد أيضا ندوات ثنائية منتظمة مع مؤسسات مشا��ة �� الص�ن واليابان و�ور�ا ا�جنو�ية وتايوان والهند 

 وأورو�ا.

 ا�حيط الهادئ-آسيامجلس التعاون األم�ي �� -2

Council for Security Cooperation in The Asia-Pacific (CSCAP) 

تأسيسھ سنة   الثقة   1993تم  لبناء  املبذولة  ا�جهود   �� للمساهمة  ح�ومي  غ��  ذات طا�ع  أرضية  توف��  أجل  من 

ب دورًا هامًا �� ر�ط ا�جهود  والتعاون األم�ي ع�� املستوى اإلقلي�ي من خالل ا�حوارات والتشاور والتعاون وهو يلع

 151ب�ن املؤسسات األمنية ا�ختلفة، كما أنھ �ش�ل دعمًا مباشرًا للمنتدى اإلقلي�ي لآلسيان.

يوفر ا�جلس آلية غ�� رسمية للباحث�ن واملسؤول�ن وغ��هم ملناقشة القضايا السياسية واألمنية والتحديات   

لسياسات �ختلف الهيئات ا�ح�ومية الدولية، ويعقد اجتماعات ال�ي تواجھ املنطقة. كما يقدم توصيات �شأن ا

واألف�ار  املعلومات  لتبادل  العالم  من  أخرى  أنحاء   �� واملنظمات  املؤسسات  مع  روابط  و�قيم  ودولية،  إقليمية 

 األم�ي اإلقلي�ي. -وا�خ��ات �� مجال التعاون السيا��ي 

 )   ASEAN+3( 3صيغة آسيان +-3

 

151 Jurgen Ruland, The Contribution of Track Two Dialogue Towards Crisis Prevention, ASIEN, No 85, October 2002, p08. 
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وهو يركز ع�� التعاون �� ا�جال�ن االقتصادي واألم�ي، حيث توجد ثالث   1997لتعاو�ي سنة  أسس هذا اإلطار ا    

، إرساء نظام �عاو�ي ��  (EAFTA)محاور ك��ى للنقاش داخل هذا اإلطار: إ�شاء منطقة تجارة حرة �� شرق آسيا  

 152آسيا. ا�جال املا��، واألهم من �ل ذلك العمل ع�� تطو�ر هذا اإلطار ليصبح ملتقى شرق 

إن الس�� نحو تطو�ر هذا اإلطار إ�� ملتقى إقلي�ي �� شرق آسيا يفتح األبواب واسعة أمام احتماالت قيام جماعة  

أمنية، ومن الوا�ح أن أغلب األطراف خاصة اليابان والص�ن ودول جنوب شرق آسيا تو�� أهمية ك��ى لهذه املسألة 

وع�� الرغم من    153املشروع وعدم وضوح أي طرف ست�ون لھ قيادة ا�جماعة. ع�� الرغم من غياب مسودة لهذا  

 154أهمية هذه األطر �� �عز�ز التعاون واالستقرار اإلقلي�ي، إال أن هناك عدة انتقادات قد وجهت لها �سبب:

��  أصبح أغلب هذه األطر منحازة كث��ًا للتوجهات الرسمية لبعض األطراف، ما أدى إ�� ا�حد من قدر��ا ع  ✔

 التفك�� والتحليل البناء وع�� املراوغة مع الديناميكيات ا�جيو�وليتيكية للمسار األول.

، بحيث يلعب ا�جتمع املد�ي دوره �� دفع �جلة Track 3لم تفتح هذه اآلليات ا�جال أمام املسار الثالث   ✔

 .جنوب شرق آسيا التعاون األم�ي والتخفيف من حدة ا�خالفات كما هو ا�حال �� 

م قدر��ا ع�� التحرك �سهولة وسرعة ع�� نفس شا�لة املسار األول، ففي حالة ظهور ��ديدات أمنية عد ✔

بناء خ��ة  افتقاد و�اال��ا فرصة  السيا��ي �سبب  الن�ح  إ�� هذه األطر لطلب  ت�جأ ا�ح�ومات  جديدة ال 

 سياسية حول املسألة. 

 

152 Bae Geung Chon, Moving Forward with Korea’s, Northeast Asian Cooperation Initiative, Korea Focus, The Institute of Korean Studies, Vol 13, No 3, May-June 

2005, p p 88-89. 

153 Timo Kivimaki and Jorgen Delman, The Security Situation in Asia: Changing Regional Security Structure? the Opportunities of The European Union to Play a 

Role in Asian Security Politic, Nordic Institute of Asian Studies, Copenhagen, June 2005, 

https://bit.ly/2LUcLLD  (accessed on 18/07/2017). 

154 Desmond Ball and others, Op. Cit., p p181-182. 
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